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ս։ յն լա։1""Լ ունայնամիտներ են՝ այս
ինքն' փոքր ի չատէ ակամայ յերիւրողներ ՝
և որ , երկրորդ ՝ յուչեր սլատմել!, ուրիշ
բան չէ , եթէ ոչ նոր թիւրիմացութ֊իւններ
բարդել այն
«.թիւրիմացութիւներուն՛»
վրայ ՝ դորո այսինչ կամ այնինչ մեծ֊ մար
դը 1՚1՛ դ" յութեան որպէս առհաւատչեայ կր
ձղէ ապրողներուն : l'uiյց քանի որ քուր
դէն Մահարիին այս բանաստեղծութիւնը
պզտիկ
պատմութիւն մը ունի՝ որ բաոատրութեան կը կարօտի դ 1լ ուզեմ անոր
հ եղինա կին ա ռընչռւթե ամբ իմ կողմէո
նուազագոյնի իիիյնել թիւրիմաց ութիւններու տոկոսր , արձանագրել ով մի ա լն հետերեւս լր* Գ * Ա*ահարին
ճանչցած եմ
1947—յ սակայն 1954—Հե Է որ կանոնա
ւոր թղթակցա ծ եմ եւ գրեթէ ամէն ամառ տեսն ո ւած հետը մինչեւ իր մահը։
Այս քերթուածը հրատարակութեան տալս
թելադրուած է միայն ու միայն բանա u—
m եղծին կ ամքը յարգելու յանձնառութե
նէն :
1962—/» Մ աքիսի վ եր ջեր ուն դ
իր ի կո ւն
մը՝ Ա ահարին առաջարկեց դ
իր սիրած
արտայայտութեամր
«պտոյա մը ընել
Աոսկուայի թաղերուն մէջ»։ (Հաջորդ, օ՛
րը ընտանեօք Ո*ի զա սլիտի մեկնիր ^‘ուբուլտիի գրողներու հանգիստի տան մէջ

երեւի նրանից էդ որ այստեղ են թափ
ուլել ԱՍՖՍ Հ—ի դրամա տո ւր դն եր ը
սեմ/,ն արի ։ Լսւում ի գրամեքենաների չրխկ^ըխկոցը • Ստեղծադործում եմ ♦ ♦ ♦ :
«ITuipblU •— Գու ինձ քո սիրը Յոյզ տուր
եւ ոչ թի խնայդրամար կղի դր,րոյկը***
Վաներս • — J1 ս կա կան տղամարդու սիրոյ
ա ռար կա յա կան արտա յա յտո ւթիւնը խընա յողա կան գանձարկղի գրրոյ/քն էդ նո
նոշի՛կս • • * Ե ա
կսիիսզ* * •
Ս ւսլւեւս. •— իսկ ես' սովխոզ» • »
ՎսւՍեսւ •— Ուրեմն բա մ՜ան ո լեցթն մեր
ճանապարհները ։
XPuipljUI •— Ոչ* ե՛ւ կոլխոզը } ե՛ւ սովխո
զը դնում են դիպի կոմունիզմ♦ ♦ ♦
Վւսնյէա • — իսկ զագսը (4) հեռո^ւ ի կո
մունիզմից դ Ա*ա՛րեա ♦ ♦ ♦
ITuipJjUl*— Երկու կանգառ այս կողմ »»•
Գրկի՛ր ինձ . ♦. վա՚նեա ♦ •
:
Եւ նման բաներ ♦ • ♦
իերակըում են հոյակապ ե՛ւ քանակա
կանդ ե՛ւ նամանաւանգ որակական առու
մով։ Համադամ : Այո՛ դ անսպասելի' բայց
փաստ ի ։
Ո՛՜րթ շ * Ջանսաղո լթիւն ( 5 ) !

Մի քան/»

°ր1'!) յս'.1
ևը ւՒն[' է գԷպՒ ’Լե՞Ր եմ ԳԸնում ՝ թ Լ' դէպի '!ս՚ր * * * Հա' ?
խոստաg ած՛ս .—

ՔԱՌԱՍՈՒՆՔ
կը վերադառնամ մի օր գիւղը,
Ջեռներս արնռտ, միրուքս կախ էը զգամ դաշտերի խուլ երկիւղը ,
Արտերի վախը կը հասկանամ :
Ու ոճրագործի կնիքը դէմքիս
Ես կը կրակեմ խաղաղ հանդից
Քաղաքի վրայ կրկին, կրկին,
Ես' հողի վրէժ, դաշտի բանդիտ • • •

անցընելու ամառնային ամիսները։
Ա արէն-ձ որին խօս ելո ւի հասեր էինք Աnu—
կՈԼայի հին համալսարանին առջեւըդ երր
յանկարծ կանգ առնելով ըսաւդ թի շուտո'Լ թնծի ել ուղարկի բանաստեղծութիւն

Ի՞նչ արած, սի՜րտ իմ, ախ , ի՞նչ արած ,
Մի կացին րնկաւ ասես վերուստ,
Նա ինձ դարձրեց զարկուած վարագ,
Որ վիրաւոր է ու չի մեոնում :

“Ը) որ իբր թէ Գ^ր է ունեցեր իր առաջին ձերբակալութեան մէջ*. «tyը պահես դ —
ալձլցուց ^—րար ի J-ամանակների համար»։
Եւ ալ ո1 չ մէկ մանրամասնութիւն։ Եոդ

Մենք դեո կը քանդե՜նք հիմքերդ քար,
Ու դէմ կը կանգնենք արշաւանքիդ,
Դու , որ քայքայող թոյ նով եկար,
Ու խսովեցիր հանդ ու հանգիստ :

փոյրկեան մը անա կնկ ա մ- ե՚ւ ած եւ թերա
հաւատ' խոստացայ պահել եւ կիսակա
տակ հարցուցի' «Պատդսմ1/*» , ակնարկն1Ո1[ Զար ենgին ։ Պ տ տա սխանի չարմ՜անացայ։ իր մեկնելին շաբաթ մը ետքը (Հու
նիս ճ-ին, իսկապիս ստացայ խնդրոյ ա-

Ծաղիկներդ անգամ կարծես հիմա
ք'ա րում են ինչ-որ , ինչ-որ րէժէ (6) ,
0՜, ծաղիկների թունաւոր մահ,
0՜ , երկաթաշէն ծանր գիշեր :

ո֊արկայ բանաստեղծութիւնը , որուն յետադային անդրադառնալու առիթ չեղաւ
երկուստեք կեանքի պայմաններուն բեր
մամբ :

Մեոնելու մասին չեմ մտածում•Բանի ապրոււք եմ, քանի դեո կամ
Ես պիտի երգեմ պարտութիւնդ,
Ու պիտի երգեմ ընկած ներկադ :

Եը կարծեմ , թի բոլոր անբարի
մ՜ամ'ան ակն եր ո լ զոհ {/* ահարին մլոքին ծա յրէն իսկ չիր կրնար անցընել աւելի ^բա
րի մամանակ» այս երկրին համար 5 քան
մեր y տյսսլէս կոչուած}
մ՜ոզո վյրդավա-

Ես պիտի երգեմ վէրքդ հասուն,
Ու ծաղիկներիդ դիերն անթիւ_ Ողջո՜յն քեզ, հովի ցնցող ցասո՜ւմ,
Ողջո՜յն, դաշտերի դեղի՜ն րանդիտ - - •

րական օրերը՝ ուստի կը չտապեմ կա տա1՚ր կամքը - ՛Նոյն թ ուղթին վրայ բա
ս՛ ստեղծութեան կը նախորդի նամակ
*lnP սոյնպէս հրատարակութեան կու
տամ } որպիսզի ընթերցողը դաղափար մը
կազմի նաեւ նամակ ադիր (իահ արիի մա
սին :

Սիրեթ, թ՛ութան • (1)
ԲուԼ1ե (2)*
հասայ Դուբուլտի :
Տուն երկու յարկանի . երկրորդ յարկում ծաւալուն մի--- սենեա կից
մեծ՝
Գ“-հլիճից փ ոքր կացարան

սիրուն սլա—

1որչգամբովդ հինգ մահճակալով։ ճ—րգը
ձրելի քեզ համար ։ ԷԼռւնջը դ ետեւըդ ձախդ
տջ տեակներ եր կյար կանի դ թուով 8 ^ր£^տն ա չո լթի
ծառ ու ծաղիկ* Ծ* n,Lp
50 Հայլի վրայ-. Նկաններ (3) , թերնկան^1' ել... դերնկաններ -. Սահման քաջաց
իւրեանց ՝ որքան հա տանի , այնքան
ոմնի ;
'Լկայ ունեմ-.
մթնոլորտը դրամատիկական է։
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ԲԱԺԱՆՈ ՐԴԱԳՐ ՈՒԹԻՒՆ
Ֆ ր ա fi u m : Տար • 800 Ֆ • — Վեցամսեայ : 410 Ֆ •
Արտասահման : Տար. 1-100 Ֆ- (ամէնօրեայ առաքում)
950 Ֆ- (շաբաթական առաքում) — Հատը : 4,00 Ֆ*

BCHAVAROH RISSAKIAN

ԱՆՏԻՊ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ ՄԸ
ԴՈԻՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐԻԷՆ
Չեմ սիրեր ][։ շողութիւններ դրել , ոչ ալ
կարդալ՝ խորապէս համոզուած֊ ըլլալով՝
որ՝ նախ՝ բոլոր յուչաղիրները այս կամ

ԹԻ1։

C.C.P. Paris 15069-82 E

1926
Ահա այսքան՝ սիրելի թութանիւս։մո՚ն ՝

իշտէ րէօյլէ, սիրելի Ալի՛ք"fin' 9՛ • Աահարի։

(1) Թութան - այսպէս' կրնատ կամ
ոուսավարի' Թութանխամոն կը կոչէր զիս
Ս՜ահարին :
(2) Բուլդի - ժողովրդական լեզուով'
հոլ: Այստեղ գոհունակութեան բացա
գանչութիւն :
(3) Նկաններ - մեր ծածկալեզուով' աղ
ջիկներ , կիներ :
(4) Զագս - քաղաքացիական ամուսնու
թեան, ապահարզանի եւ այլ գրասենեակ :
(5) Ջանսադութիւն — աոոկջութիւն,
ողջութիւն (թրք •) :
(6) Թէժէ - «Երեւի պէտք է հասկանալ
ստանդարտ», — իր նամակին տակը այս
պէս կը ծանօթագրէ Մահարին այս րաոը ,
որ ժողովրդական ււուսերէնին մէջ կը նըշանտկէ աժանագին օծանելիք :
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ՆԱՐԻևհԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ
վերջին քանի մը տարիներու ընթաց
քին դ Գ*
Ն արեկացիի
ար տա գր ո ւթեան
յատկացուեցան քանի մր նոր տշխատու—
թիւններ : ԷԼսոնցմկ հարկ կ յիՀ^Լ ամկնկն
առաջ ITuiuibuiQ Ոև^էրգոՆթեսւն (1) գրքի
ր1ւաւլրին նոր հրատարակութիւնը ։
Ըն
թաց ի/լ ամիսներուն է}րեւանի
մկջ լոյս
տեսած են 1Լա չկ *Լյ ա լբան դեանի ^p^^JHp
bltipbl^Ulfjjl մենադր ո ւթիւնը (2) եւ Պ * ÏUաչատբեանի Նարեկի Միջնադարեան էոՆծմու_նքր շահեկան աշխատութիւնը (3) լ ո~~
բուն կը յա տ կաg ո ւի այլ յօդուած ։
Պ » Վ • Նալյրան դե ան ուղած կ ՀՀլուսաբանել Նա ր եկա յ հանճարեղ վանական քեր
թողի' կրօնա-միսաիկական
հասկացռւ֊

իյնդրոյ աո ար կայ չեմ դարձներ դրական
երկերուն մէջ մամանակաւորն ու առաջաւորը դ այսինքն' «յա ւիտենա կանը» դ տես
նելու ձգտումը դ որուն տեսական հիձ*քը
սլա տմական «տիալե կտի կայի» կազմածն
1՚ր ուղղաձիգ
առաջատար րնթաg—
քով ♦ . ♦ դէպի պր ո լետար ա կան արուեստը :
Եարեւորը դրոյթն ^է ըստ որուն Նարեկաgիի արտադրութիւնը «վեր ածնա կան
հումանիզմի արտայայտութիւն»
մրն է
եւ իբրեւ այդ իր մէջ կը կրէ Աստուծոյ դ
մարդուդ բնութեան դ բուկեր ո ւթեան վա
րածն ական եւ «հումանիստական»
որոչադրում դ եւ» ♦ ♦ Հթնդ դար առաջ արեւմըտեան վեր ածն ունդէն :

թիւննեթի թանձր քօղով պարածածկ վե
րա ծ նական հռւ_ւ£անիզմի լուսաւոր գաղալիարներր յ որ ոնց մով կլ ամ էնիg առաջ

Պ* Վ • Ն *՝ի այս դրոյթը առանձնապէս
ո՛չ մէկ նորութիւն կը կազմէ անշուշտ դ
բոլոր անոնց համար որոնք հ ետեւած են
խորհ րդահ այ
բանասիրութեան։
Ասոր
խոտորման պատմութիւնը ձգելով ուրիշ
առիթի' հոս տեղին \է դիտել տալդ որ «վե
րածն ական»_ եւ «հումանիստական» տար
րերու «յայ տն ա դործո ւմը» կը սկսէ
Արեղեանէն (որ այդ բանասիրութեան մէջ
գերագոյն հեղինակութիւն էդ
առատօ
րէն մէջրերուած այս հա տորին մէջդ հար
կին ու անհարկին կերպով^ դ եւ կը Լղթայէ
ամբողջ խորհ րդահայ մեկնաբանութիւնը

պայմանաւորուած կ դրական այգ վ[՚թ~
խարի հսկայի ստեղծագործութեան դա
րակազմիկ արմկքն ու
նշանակութիւնը
բաղմադարեան հտյ քերթութեան \ո՝սկեայ
շղթայում» (էջ 288) î
Այ սա եղ պիտի քննենք միայն մկջրե
րումին ընդգծուած դրոյթը*
Հատորին մէջ վերլուծման
կ\ենթարկուին
Նարեկացիի
ար տա դր ո ւթ են էն
հ-Երդ Եր գոց»ի մեկնութիւնը
(հպանցիկ
կեր պախ դ տաղերուն մէկ մասը (անոնք
որոնք կը հ ամա սլա տա սխան են Վ« Ն*ի
դրոյթի հաստատումին} դ Մաւոեան Ողրերգութիւնը : Յայտնի չէդ թէ ինչո*ւ
զանց առնուած 'են հ,ԷԼստուածածնի Ներ—
բոզը» դ ՀԷԼպարանից
է] ա չին
պատմու
թիւնը» կամ ՀՀԼռաքելոց Ներբո ղը» դ չեմ
խօսէր «Դանձեր»ուն մասին։
Մ ուտ քէն' Վ. Ն - դէ տել կու տայ դ որ
Նար եկա gիի արտադրութեան ուսումնաս իր ո ւթեան մէջ գոյութիւն ունին <^երկու
ծայրայեղ մօտեցումներ»։ Է/ան աւանդա
կանները դ որոնք չհեղինակին գրեթէ ամբողջութեամբ» կը կապեն «միջնադարեան
մտածողութեան հետ' անտեսելով
(կամ
չտեսնելով) պատմականօրէն այն
նորն
ու առաջաւորը դ որով Նարեկացին վք*ր է
բարձրացել իր դարից • ♦ •» : Եան արդիականներըդ որոնք «հաշուի խստելով անց
եալի դրա կան ու մշակութային արմ՜կքևերի գնահատութեան
պատմականութեան
սկզբունքի հետ եւ Նարեկացուն արհեստականօրկն կտրելով իր դարի դաղափարա — մշակութային միջավայրից դ փասւների բռնազբօսիկ ու կամայական մեկ—
նաբանութեամբ դ կամայ
թէ
ակամայ
ընթանում են նրա ս տեղծադործութիւնը
կտրելով արդիականացնելու խոտելի ու
ղիով» (էջ 4:) ։ վ* Ն * չի Jի շատ ակեր անուններ դ որոնք ա ռընչուէին այս կամ այն
մ օտեցո ւմ՚էն-.
Վ. Ն- կը ձ գաի այս երկու «մեր մ ելի»
մօտեցումներէն
անդին
մեկնաբանելու
Նարծկ ացիի ա ր տ ա դր ո ւթի ւնը դ մէկ կող—
մէն զայն տեղաւորել
պատմական
իր
չրջադիծին մէջդ միւս կողմէն «վեր հանել(ուխ) եւ ընդդծել(ով) այն նորն ու
արմէքաւորը դ որով Նարեկա9են կապւում
է պատմական առաջընթացի հետ եւ դառ—
նում • ♦ .
ճան ա պար հ ը հարթող գաղա
փարական ու դեղարուեստական առաջա
ւոր մտայնութեան խոշորադոՀլն ներկայացս։-ցիչը»(էջ 5) իրադրային ուռուցիկ այս
դիտողութեամր ս պառա ղինո ւած մեկնա
բանը կը ձեռնար կէ Նար ե կաgիի կեանքին
ու գործին ո ւս ո ւմնա ս իր ո ւթեան ։
Հեղէնակին դրոյթը յստրակ է* ամբող
ջովին համաձա յն խոր հ րդահ ա յ բանասիր ո ւթեան աւանդներուն' Նարեկաg էէ արտա'դրո ւթեան կրօնական դ ա ս տո ւածա բա
նական եւ նման «միստիկական» նղրերը
կը պատկանին մամանակին ու պատմութեան դ մինչ անոր «հումանիստական» ու
«վերածնական» եզրերը «լուսաւոր գա
ղափարները» դ մարդու իտէալ դ ապադտյ
աշխարհի մը երազդ բնութեան նոր զգա
ցողութիւնդ «հեթանոսական շունչ» ել
այլն Նարեկացին կը դարձնեն «առաջա
ւոր
մտայնութեան
ներկայացուցիչ»։

Գրեց'

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

անցնելո վ Ա կրեանէ Դրիգոր Նարեկա
ցի (1) հատորէն հասնելու համար այ՝դ
«դպրոցի» ամէնէն g այտուն մէկ դասա
գրքին' Հայ Հին եւ Միջնադարեան Գըրականութեան Պաամութեան (5) : վերա
ծնունդն
ու «մարդկայնասիր ութիւնը»
ընդհանուր թեման է դ որ կը կրկնուի խորհըրդահայ բանասիրութեան մէջ եւ առած
^դի տ>ակա^յ'^ի պիտակ թերեւս այն գըէխաւոր հանգամանքով որ կրկնուելով —
կրկնուելով գաղափարները փորձառական
արեէք մը կը ստանան • ♦ ♦ եւ կը վեր ա ծ
ուին հասարակ տեղիքի ։
վ * Ն * ի հատորին մէջ «նոր ո ւթի ւնը»
համակարգումն է այս դրոյթթր
աևոր
քննարկումի փորձը
«Աուտք»ին
մէջ ։
Հեղինակը կը մեկնի անշուշտ Աբեղեանի
նախախորհրդային շրջանին դրած «Ընդ
հանուր Տեսութիւն Հայոց հին Ո անաստեղծութեան» (6)
դիտողութիւններէ՚ե դ
օգտուելով նաեւ նոյնին Հայոց Հին նթւականութեան Պատմութեան առաջին հա
տորէն : Ըստ վ* Ն *ի Աբեղեան վերածնու
թեան «գծերի ու ազգային սուբստանցի»
հիմքը կը տեսնէ «հեթանոս մամանա կն երի
աշխարհիկ ոգու վերակենդանացման
ու
վերածնումի մէջ» (՛էջ 6) î Հեղինակը կը
նկատէ որ հարցի «գիտական մշակումը»
րաւարար չափով ուսումնասիրուած չէ y
դիտել կու տայ որ վերածնունդի «պրոբ
լեմի» աշխարհագրական ընդրկումին շըր9տնակներն ու մամանակները հարկ է են
թարկուին վերագնահատումի • այսուհան
դերձ «բոլոր դէպքերում դ սակայն դ այմմ
իսկ մի բան պարդ էդ որ մի քանի գարով
կանխելով եւրոպացիներին դ վերածնական
հումանիզմի գաղափարներով ներկայաց
ուած իր
բազմանշանակ ու մեծարմէք
ս տեղծադործութեամր Գրիգոր Նուրեկացին դարձաւ աղգային դրա կանո ւթեա ե դ
կարելի է ասել նոյնիսկ աւելի լա յն առու
մովդ Հայոց ողջ հոգեւոր մշակոյթի' որա կասչէս նոր դարաշրջանի վերածննդի
ռահվիրան» (կջ 9) : Աոիկոէ այնքան ալ
«պարզ» չէ անշուշտ ,
րայց ձգենք առ
այմմ ։
թնչ է այո վերածնունդը։ Ահա հեղփ-

(Շար-ը
Դ- էջ)
Fonds
A.R.A.M
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nouvellevague
Ils sont assis côte à côte et ce qui passe
ce n’est pas la nécessité, c’est le hasard,
deux vies données à elles-rnême en spec
tacle pour que naisse l’illusion de se
connaître alors qu’on ne sait même pas où
l’on va. Ils baissent la tête, leurs regards
forment un V. Est-ce un drame humain
qui se joue sous nos yeux, la recherche
désespérée de la vérité ?
La Comtesse Torlato Favrini implore :
,
N
«Dis quelque chose...»
C’est le concert de mille voix où l’émo
tion naît de la rigueur de leur superposi
tion, et au delà de la surprise, de l’attente
et de la reconnaissance d’une perfection.
Mille voix qui s’égosillent
simplement
pour relier l’homme et le monde.
Une voix répond, ce n’est pas celle de
Roger Lennox, impériale elle vient du
noir :
«le regret est rarement autre chose que
la conscience d'avoir dû payer un prix
trop élevé pour un bénéfice quelconque»
Dans une usine sans ouvriers, remplie
de machines belles et colorées, des hommes
au beau discours passent, le complet bien
taillé. Et Roger Lennox, au milieu, fait
pitié.
Dans le restaurant bien arrangé où ces
hommes ont décidé de parler, les mots

par
François MESTOUDJIAN

perdent de leur sens à force de n’être
utilisés que pour jouer. Seul, à côté, le
garçon des cuisines et la fille du service
ont le bonheur de rêver.
«Miracle de nos mains vides».
C’est un jardinier tellement préoccupé
par son texte qu’il en oublie de regarder
la réalité. Voir la terre, tête baissée, sen
tir la nature, goûter dès les germes l’ave
nir précautionneusement préparé. Un pri
vilège du passé. C’est le jardinier de la
Comtesse, celle qui a les usines et les
voitures et tous ces gens autour d’elle qui
la servent avec force théâtralité. Est-ce un
pamphlet social, un manifeste politique ?
«On est des pauvres, ne l'oublie pas».
Il y a une maison de cinéma, beaucoup
de fenêtres et d’escaliers, que nous dé
couvrons progressivement, et ce qui en as
sure la valeur, au delà de la perfection des
points de vue (qui donnent toujours l’im
pression qu’à la seule place où la caméra
devait se trouver pour nous donner le sen
timent du cadre approprié, elle s’est po
sée naturellement, avec légèreté), c’est
que lorsque nous voyons
une chambre
ou un couloir, nous savons que tout près,
dehors, il y a le vert des arbres, et le bleu
du lac, car chaque image porte en elle,
mentalement et plastiquement, la grâce du
passé et le trouble de l’avenir. Ce n’est
pas un hasard si, plus d’une fois, le bleu
du lac ressemble à celui de la mer, une
mer si belle que l’on voudrait s’y jeter
pour essayer de percer un peu de son
mystère, du haut de cette maison aux fe
nêtres illuminées, que nous verrons fina
lement, derrière les arbres, dans sa tota
lité.
«Ce qui n'est pas résolu par l'amour
restera à jamais en suspens».
Mais voici l’homme. Son existence, toute
métaphysique, est celle du mythe. Il porte
d’ailleurs sa croix pour reconnaître son
destin et peut-être
mieux
l’affronter..
Lennox est-il double ou est-il Un: «Mais
c’est
la femme même !» s’écrierait le
peintre du Portrait Ovale en voyant la
Comtesse.
C’est mie fable cinématographique à la
mesure de l’homme du XXe siècle finis-
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Ա եղանիս է Հմայող լեզուն եւ դրակա
նութիւնը դպրոցումդ երկամսեայ հանդէ
սը , ղոր լո յս կ'ընծա յէ Հայաս տանի ժոդուքըլլային կրթութեան է,ա [սա ր ար ո ւթ ի L—
նը : Շուշան թուղթ , մաքուր տպագրու—
թիւն , շեշտ ու յստակ լո ւս ան կարն երը ա—
հա ին շ շնորհներով֊ կը փայլի հայոյստանեան այս սլա ր րե ր ա կան ը ï Եր ս կս իմ
թղթատել։ ՄԵՐ
ԵՐԳԵՐԸ
խորագրին
տակ զետեղուած է «9***/ր ահի սար չերան
լանջին^ ո գե շունչ կտորը , անգին' խոբադիր մը եւս» I] [ՐԼՈ Ր է՛'Ր (իմա' սովորեցէ՚վ>' - Ե* Լ) ՃԻՇԳ ԳՐԵԼ*— դդում՝
գեղձ ՝ դերձան եւլև ♦ • * : Հոս ու հոն' քաղուա ծքներ յա յտնիներէն » Տ ոսթո յեվսքի ՝
Զեխով ՝ Պալղար՝ Կոկոլ՝ Հեր դէն՝ Աուիֆթ* Հայու մը անունը կը փնտռեմ մէջերնին ու չեմ դաներ :
7/ որադ ո ւմի շունչը՝ սակայն ՝ զդալի է
ամէնուր • ահա լուսանկար մը' երախա
ները աղօթքի կեցած֊ են՝ միւս էջէն Աղ
բիւր I] եր որը կը նայի արծ֊ուենի հայեաց
քով։ ^ջ մրն ալ կր դարձնեմ ու կը կար
դամ ապշահար • Մարքսիստը բոլորովին

էլ չի ընդունում արուեստը իըըեւ հարթ
հայելի, որ սոսկ անդրադարձնում է կրա
կանութիւնը : ԱՆԱՏՈԼԻ ԼՈՒՆԱՉԱՐՍԿԻ:
ոԱւրբ—սուրբ կը կանչեմ' ղ\եւերը դլո ւխս
կր դիզուին ։ Հյուևչ !լ առնեմ ու կը շա
րունակեմ թղթա տել : Ն • Ս արեանի (լրա

կան ժաոանգութեահ մէջ ուրոյն տեղ ու
նեն լենինեան բարեկամութեան թեմայով
գրուած այն ստե ղծագոր ծութի ւն ներր , ո—
րոնէ • • • : Շուարած հայեացքս կը թափտ
ով/ էջի*ն վրայ ու յանկարծ
ոտանաւորի մը •

կը գամուի

Իմաց տայի Պեպոյին,
Դրոյին ա֊ Հրայրին,
Սարոյին ու փսււււյին,
Աոաւծ սագ, դափ ու հոբոյ ,
Դէպի Իգդիր , Ս ալմաստ Խոյ • • •
*Լյերհակ /Լարդապետութեանց ինչպիսի'
աղցան է :
• • ♦ Հան դէ սին թղթա կիցները հա յ կա
րան ուսուցիչները կը քննեն քերականու—
թեան խնդիրները ՝ կր վերլուծեն գր ա կան
երկերը՝ գաղափարներ կը յայտնեն՝ ինչպէս դասաւանդել լեզուն եւ դրականու
թիւնը։ Յօդուածներուն
մէջ առատ են
վկայակոչումները՝ եւ րացառապէս օտար
հ եղին ակ ութիւններն են, որ կ՚իշիւեն ու
կը թելաղրեն . գրել է Դորկին , գրում է

Բելինսկին , գրել է Բելինսկին , ասել է Կ •
Ուշինսկին , ինչպէս Բելինսկին է ասել մի
աոիր-Ու] ï Աւա1՜դ , որ Զօպանեանը , իէա պ է լ
Ասա տուրր և Յակոր Օշականը տող մը իսկ
պատդամւսծ չունին հայրենի հայկարաններուն:
Ջ ա լա իյ եց ի ո յ.սո լցի չ ՛Լի կտո ր 3 ո յիսէփեանը կր պատմէ , թէ ինչպէս աշակերտ
ներէն մին օր մը հարցուցեր է իրեն, ո՞րն
է ամէնէն գեղեցիկ քերթուածը հայ բա
նա ս տեղե ո ւթեան մէջ, Ուսուցիչը կր խոս-

sant face à... Non, c’est une histoire d’a
mour. Il suffit
de rapprocher dans le
temps du premier mouvement ce que dit
la Comtesse
Torlato-Favrini
à Roger
Lennox :
«Fous avez mal?»
«Dis quelque chose...»
«Tu fais chier!»
puis, dans le deuxième mouvement, lors
que la Comtesse se promène vêtue de bleu
sur le fond vert.
«Monsieur Roger a ressuscité!»
mais non, celui-là se prénomme Richard,
il sort de sa Maserati rouge sur le fond
vert et, un peu plus tard :
«C'était toi, c'est moi».
la caméra monte derrière le couple enlacé,
pour la première fois depuis longtemps.
L’Homme et la Femme se tiennent debout,
ensemble, pour la première fois, au milieu
des personnages habituels, il y a deux
acteurs qui jouent, Alain Delon et Domiziana Giordano, qui nous touchent et qui

տոփանի , թէ իր համոզումով Շնորհալիի
ԱՌԱՒՕՏ ԼՈՒՍ ՈՅ-ն է , սակայն չես դի
տեր ինչու կր չքմ եդանա յ. Ոմանք կարող

են հակաճսսւել, որ սա կրօնական րընոյ թ ունի , թայ ց գայ բոլորովին էլ հիմ
նաւոր չէ,
այսւոեղ մարդասիրութիւն
կայ, անձնուիրութեան ջանք ու լոյս,
մարդկային մեծ ձգտում կայ աո. կատար
եալք : Շնորհալին եւ հոդեւորր իրարմէ
դատելր եւ նոյնիսկ միմեանց հակադրելը
մարզանք մրն է, որ տակաւին չէ յոդնե—
ցուցած իյորհրդահայ դր ա դա տո ւթիւեր ,
Աակալն
հոս այդ դիտաւորութեան ար
մատը մեր էլ է' կոյր տդիտութիւնը, Հա-

Գրեց'

Autrefois, chaque nouvelle saison théâ
trale était attendue avec engouement et
curiosité, car le théâtre
devrait
être
toujours une fête. Aujourd’hui, des titres,
aussi dix ers que surprenants, s’inscrivent
au fronton des colonnes, les générales se
suivent, puis, peu à peu, s’installe une in
terrogation : pourquoi l’automne théâtral
parisien s’appauvrit à ce point ? Que de
soirées perdues, de spectacles gâchés, de
déceptions !

ԵՆՈՎ.Ք ԼԱԶեԱՆ

մողուած եմ ՝ որ
հայկաբան ուսուցի չը
պարզասլէս չէր ըմբռնած Շնորհալիի վըճիտ ՝ լե ղո ւա ը ան ա կան թնճուկներէ զերծ
դրաբարը ։
Ահ աւասիկ
վերլուծութեան
նմոյշ մը. եթէ ուզում ես հաճելի ապրել

քո այս օրը այնպէս արա որ / Բղխումն ի
Հօրէ / Բղխեա' ի հոգւոյս
Բան ‘Բեզ ի
հաճոյս ••• : Կը տեսնենք ՝ որ ՆԼի կտո ր
Յովսէփեան

բնաւ չէ

հասկցած՝

որ

րղիյետ7 ձեւր բային հ րամայականն է՝ չէ
հ ա ս կց ած թէ որո՛ ւն ըսուած է ՝Իեգ ի հաճոյս :
‘Այնուհետեւ կր կարդանք, Ընկավ գիս ,
գթած, / Բնկա՜լ, ողորմած, / Ընկավ,
մարդասէր , — ձայնաոկում է գեղը եւ որո
շակի չշօշսսիելով ընկալողին, ինքն իրեն
է աոաքում ընկալելիքը : Ի՞նչ գործ ունի
հոս ցեղը: Ի՞նչ ըսել է որոշակի չշոշափե
լով : Ա՞լ՛ն է ընկալելիքը : Ի՞նչ կը նշա
նակէ այս զառանցանքը, (յնռթհալին հաշւում է իր տարիքը, զգում է, որ հնանում
է ու թախանձում է • նորոգով հնութեանց,
/Նորոգեա եւ զիս, / նորոգ զարդարելս • • • :
վերստին ծնունդը , հոդեւին ն որ ո դո ւելո լ
իդձր նիւթապաշտ մեր իմաստասէրը կը
թարգմանէ հոս իբրեւ պառաւնալոլ պարդ
վավս մր, Ահա1 փիլիսոփայական դա տում
՛՛՛երը հայկարան ուսուցիչին, որ դրաբար
չի գիտեր եկեղեցիի մէկ ան կիւնը կեցող
մամիկի մր չա փ իսկ...,
էյորախո^հդ ու ներհո'ւնդ 3ակոբ Օշական, կը յիշե՛ ս ըսածդ, թէ սիրտ լ բան
է Շնորհալփ թարգմանելը, վասնզի հայե
րէն !էՒտՅո'Ր՛ անգամ էլրնայ հասկնա լ իր
տազերը, ՛կիտի զարմանայի՞ր հապա չը
սելով, ար Ջաւաիրքի երկնամերձ գիւղակի
մը ‘եէջ վարմապետ մը..., Գիտեմ՝ պի
տի չհաւատայիր,
Ես ալ չեմ ուզեր հաւատալ :

jouent. Le couple réuni, maintenant, va
entamer sa marche vers la mort.
«On ne peut pas se retirer de la vie
des autres et s'y laisser, soi».
Il y a l’équilibre instable et vertigineux
de chaque plan qui, associe aux fracas
héroïques de la bande son, nous emporte
dans le tourbillon des travellings. Il y a,
surtout, les doubles travellings, aller, re
tour, qui ressemblent à autant de doubles
horizons, comme si l’on pouvait, au delà
de l’infini, aller vers l’universel.
Il y a des mots qui ne trompent pas,
fax ou ceaucescu, syllabes perdues tortu
rées par la bande son, perçues par miracle,
qui suffisent par la magie de ce cinéma,
à enterrer le foisonnement d’images, de
réalité et de culture, qui est dit vrai et qui
dit faux, à nous entraîner dans le monde
tel qu’il est, non tel qu’il continue d’être;,
à jamais ancré dans le présent, jouant de
ses signes.
Il y a de l’audace aussi, et la rigueur,
et le souci formel de la vérité.
C’est un film de Jean-Luc Godard.

Ici, on compte sur le renom d’un co
médien pour assurer le succès d’une mau
vaise pièce; là, on occulte la force d’un
texte célèbre par le travail d’un metteur
en scène prestigieux qui n’a pas fini de
re-créer sa magie théâtrale avec un bon
heur inégal; là encore, on ”invente” un
auteur qui n’a franchement rien à dire.
Claude Piéplu s’est épuisé à défendre
avec une conviction inutile le texte vul
gaire et indéfendable de la «Guerre aux
Asperges» de Pierre Louki. Peter ՛ Brook,
dont tant de spectacles resteront des sou
venirs de référence, s’est perdu dans une
mise en scène ennuyeuse et léthargique en

par
Edouard EXERJEAN

présentant «La Tempête» de Shakespeare
avec une distribution volontairement dé
routante. On comprendra encore moins
l’intérêt de Marcel Maréchal pour «L’En
fer et Cie» de
Jean-François
Josselin,
pièce bavarde et creuse, malgré le très
beau décor
d’Alain Batifoulier.
Le Théâtre de Poche-Montparnasse ré
serve toujours des surprises :
les unes
admirables comme «24 heures de la vie
d’une femme» de Stefan Zweig où Cathe
rine Rich offre l’exemple même d’un art
au service d’un vrai texte, les autres très
inégales comme «Chambre 108» de Gérald
Aubert, qui débute comme un feu d’arti
fice et qui sombre très vite dans la bana
lité.
En revanche, deux
moments authen
tiques de théâtre :
«L’Officier de la
Garde» du hongrois Ferenc Molnar où
Robin Renucci se taille la part du lion,
pièce fragile et émouvante, évoquant de
façon inattendue l’éternelle énigme de la
passion; «Le Misanthrope» de Molière
superbement servi par Jacques Weber et
Emmanuelle Béart, lui Alceste de dimen
sion presque métaphysique, elle Célimène
forte, belle, libérant une approche théâ
trale qu’on ne lui connaissait pas assez,
le reste de la distribution rassemblant un
plateau en tout point homogène.
On passera sous silence

la regrettable

aventure du «Café» de Goldoni : pièce
médiocre, présentée banalement par J. L>
Jacopin et jouée sans enthousiasme par les
Comédiens-Français qui,
heureusement,
ont trouvé en Dario Fo un maître d’œuvre
étincellant pour «Le Médecin Malgré Lui»
et «Le Médecin Volant» de Molière.
«Partage de Midi» reste le chef-d’œuvre
de Paul Claudel. Ni la distribution hor
mis Didier Sandre, ni la mise en scène
ne l’ont vraiment porté à son sommet.
Mais, en ces temps de disette théâtrale,
ne nous privons pas de la jubilation d’en
tendre l’un des plus beaux textes de
langue française.
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«վերածնութիւնը,,

որպէս հոգեւոր մշակոյթի
զարգացման
մի կարեւոր դարաշրջան , բնութագրւում
կ բաէանգակութեան ու դրսեւորման ձե
ւեցի բաղմակերպու-թեամ ր \եւ ազգային
ինքնայատկութիւններռվ, որոնր թելադ
րում են ամէն մի մոզս.իր գի կեանքի ի լրայասէուկ պայմաններով' նրա պատմա
կան զարգացման ու հոգեւոր մշակոյթի
առանձնա յա ակութիւններով, ընթացքի օրէնաչափութիւններո։թ> {էջ 11-12) : Այս
դիտողութիւնը եւ գեռ ուրիշ նման ղիաողութիւնննր այնքան ընդհանուր են,
ոլ, զուրկ են
որեւէ բովանդակութենէ :
ինչեւէ: Ըստ 'Լ- Ն • ի գոյութիւն
ունի
վերածնունդի ընդհանուր կաղապար մը,
որ հոս ՛ու հոն կ՛՞առնէ «ազգային»
բընոյթ-. թէ ւ՚՞նչ է վերածնունդի հայկա
կան բնոյթը, կը մնայ «արգի հայագիր
տութեան առջեւ՛» ծառացած «շա։ո լուրջ
իւնդիրներէն մին» ((£ 13) :
Հարցը «վերածնունդի» ,
ըայց
նաեւ
«մարդկա յն ա սիրռւթեան» արտևրոպական
կաղապար մ\ը կառուցելն է , որով կարելի
կր դառնայ եւրոպական շրջանակէն դուրս
գտնուող մշակոյթներու նոր սղման կամ
վերանորոգման կերպերը ըմբռնել վերածնականի
յղացքռվ : Պ ■ նալբան՚դեանի
հատորին մէջ հարցը միայն դրուած է, եւ
լուծումը ձգուտած «արդի հայագիտու
թեան» : Ասկէ ա nա9' Մ կրեանի ընթեր—
յողներր աւելի բախտաւոր
կարելի էր
նկատել՝ քանի որ այղ հեղին ակր կը դի
մէր ճարտարապետութեան ու (մոր ամանհանի տեսա կան էջերուն, ն ման վերաեն ունդ շրջափակելու համար։ Պ* Վ* b*
կր թուի նուաղ
յաւակնոտ։ Սակայն
հատորին շար ադ ր անքին մէջ ՝ անդա դար
ւէերածնական ու «հումանիստական» տար
րեր կը դտնէ ան եարեկաւյիի ար տա դր ո ւթեան մէջ՝ շեշտը գնելով մարդուն ՝ մար
դասիրութեան Հրայ [շփոթելով Ասածոյ
մար դա սիբո՛ւթի ւնը
հումանիս տա կան ին
հետ) եւ կը յաջողի ^ո յնի ս կ դրել ♦ «//.ետարակոյս՝ այստեղ եւս պիտի ն շմար ել
հայկական վերածնո ւթեան
հանճարեղ
սկղբնաւոր ո ղ ի րանա ստեղծական մա ռանդութեան վիթխարի արմէքը՝ մի
քեր
թողի՝ որ յանուն մարդու իրաւունքների
պաշտպանութեան փաստօրէն չի խնայում
անդամ երկնային տիրոջ» {.էջ 151-152,
ընդգծումը մերն է) *. Մէկդի կր թողում
հոս խորհ ր դահ ա հ ճարտասանա կան ոճին
պատկանող վիթ խարիներն ու հանճարեղները ։ Հարք — սրբո g ա յին խնկարկումր եւ ներբո ղո ւմր
կր ծա ռայ են
էջեր
լեցնելու մարմաջին եւ պարունակութեան
ծակութեան ։
Ա ա տ կանշականը այստեղ
առայմմ այն
բայա յայտ
հակամամանա կա դր ո ւթի ւնն է ՝ որուն շնորհ իւ Նա
րեկացին կր դառնայ մարդու
իրաւանց
պաշտպան այնքան որ չի խնայեր եղեր
նոյնիսկ Աստուծո յ : Հեղինակը !լ անդր ադառնա® յ արդեօք որ ամէն բանի մէջ կա
րապետ ու կանխող մր տեսնելր կը յանգի
անհեթեթութեան ,
«ifարդկա յին
իրաւունքներ^ կո չո ւած յղացքր հասկնամ՛ է որոշ շրջանակի մը մէջ՝ պատմական
>ո լովոյթի մր հարկատու՝ որմէ դուրս
կը ղ^ոնայ
միայն
անբովանդակ լո
զունգ ։

* Վ • Ն * ՝ հակառա կ խնդրի յար ո լց
ման , չէ յաջողած վերածնո^։գի' \ևւ մարդկայնասիրութևան «ազգս։ յին» կաղապար
մ\ը որոշադրել. Աւելի ճիշդ'
հատորին
մէջ հայկական վերա ծնունդի յգացք
Ը
զո յո լթիլն չունի՝ ինչպէս որ գոյութիւն
չունի «Հումանի սմի» մասնա յատուկ յԸ“~
Ղ.ա9Ը մը : Պ • Նա լրանդեան երբեք չի մըտածեր ( Որ վերածնունդ եւ «հումանիսմ»
^•ամարմէք բաներ չեն... Աբեղեանի իսկ
Ր՜ելադրոլթե ամբ (7) : Ն՛ման տարբերու
թիւն գիտնա լու համար հարկ է մտածել
/,եչ որ տրուած չի թուիր ԸԷԼաԼ I՛թ^ն î
^‘Z'7 վերածնունդի եւ մար դկա՚յնա սիէութեան մասին դրուած տողերր փթ *
զուրէն մառան դո ւած գաղափարներ
են ՝
Արծղեանի ել արեւելահայ բանասիրութ
յամբ ներ ածուած խորհրդային դրախանութեան մէջ՛. Այդ գաղափարները նո1’^֊թիւն էին այն ասձեն , իսկ հիմա՞ : //7-թ

ոչթ՚՚չ 1լ աւելցնէ արդէն մեզի
անօթիէ վյրայ՝ որ անկարող է խոբացընելոլ,* Ջանդրադաոնար ալ որ վերածնա> մարդկայխա սիր ական ՝ մարդու

ի-

P ո,լունքն եր n լ էլ նման
գաղափարներու
k.bI՛տր կո ւմը Նարեկացի ի [եւ «դեմոկրատ

էջ ա) առթիւ ա յլ բան չէ ՝

II..

Էջէն)

ե թ է «փա ս տեր ի բււնա ձիդ ու կամայական
մե կնաբան ո ւթեամբ»
արդիականացման
խոտելի» ուղիին մէջ անկում մը։
Արդարեւ' ինչ ալ ըլլան վերածնունդի
«ազգային սուբստանցի» բնորոշ զիծերը՝
1լիր ո:ր կո լ ած ղ ա ղափ արնե ր ը «ար դիական»
են՝ այսինքն' ծնած են եւրոպական վերածնո ւնդր մտածելու համար։ Անոնք է—
տպէս արդի մամանակները կը յա ականըշեն ։ Ս^ոոնց տարաւիոխումը
վ՝ » գարու
Հա յա ս տանն ու ՀԼա ս պո ւր ա կանի Նարեկ ա J
վանքը յետդարձ ներածում է՝ պատմա
կան տո նեա լին նորակերպ մեկնաբանու
թեան ար դիւնք յ էյնդր ո յ ա ռար կա յ չեմ
դարձներ անշուշտ (ի ♦ դարու հայ մշակոյթին մէջ յայան ո։.ող նոր երեւոյթը։
Հարցը սա է թէ n&ր չափով կարող
ենք այդ երեւոյթը մտածել յետադայ
յղացային համակտբդով՝
առանց բա
ցա յա յ տ օր էն
մեր մ ո ւածը ներ յա յտօր էն
վ եր ամո ւծելու ։
Ս եծապ էս
շա հ ե կան
պիտի Ըէէա[՚
գիտնալ
թէ
Նար եկայ
վան ականը կամ մամանակակից պատ
մագրութիւնը ի^նչպէս կը մտածէ ին այդ
նորոգ երեւոյթը՝
կա&ր
մշակութային
ինքև ա գի տա կց ո ւթի ւն ՝մշա կո ւթա յին ի^ք-^
նա մեկնա բանո ւթի ւն մը կարելի դարձնող։
Նման
հարցումներու պատասխանելու
համար հեղինակը պարտէր հիմնովին հ ըրամարիլ խորհրդահայ հայագիտութեան
հասարակ տեղիքէն \ո՝ւ սկսիլ մտածել իք-—
րովի ջ հ եռանալ ասոր կամ անոր հատոր
ները դարպասելու պաշտօնէն ։
Հայկական վերածնունդ եւ մարդկայ
նոյս իր ո ւթի ւն մը
փ•
գարուն անշուշտ
ողջունելի գաղափար է ՝ րա յg տեսակա
նապէս դեռ չէ հիմնուած։ Uju դետնին
i!ր ա յ մ տ ա ւո ր ա կան
պարկեշտութիւնը
առաջնահերթ է ազգային հ պար տութեան
կամ յոիւորտանքին համեմատ։ Հետեւեալ
տողերուն մէջ ցուցադրուող սնապարծու
թիւնը Հդիտականք ի^^է հիմունք ունի^ եւ
ւմր չափով ծիծաղելի չէ* Հ^աղմա վաս
տակ հայագէտը [Սրեղեան) վրիդոր Նարեկացու դեղագիտական
սկզբունքները
քննում ու ղնահատում է աւելի լայն աս
պեկտով մեկնաթանելով դրաեք աււևաոա-

րակ ժամանակի հայ ազգային գեղագի
տական մտքի սսւա ջ ընթացի հայեցակե
տով, միաժամանակ դրանց մէջ տեսնելով
այն աոանձ նայատուկ նորը, որով հայ
տեսական միտքը կանխում է եւրոպակա
նին» [էջ 93-94) : Մենք պիտի ո լզէինք ո՛չ
թէ այսպէս Հհայկական
վերածնունդի»
մը մասին նման
ճամար տա կո ւթիւններ ՝
ալլ իմացական համակարգ՝ որ կարենար
մեր միջնադարը մտածել՝
աս կէ ա նկէ
բերուած Հմուռացածոյ» գաղափարները
ձդելով մէկդի ։ 'թանի որ մտածել կը նրշանակէ յդաց քներ արտադրել ու անոնց
մով իր ո ղո ւթի ւնն եր յայտնա բերել։
Ն*քւր^կ ացիի ւոյ*ծ պատկևրը, \որ կը գծէ՛
Վ. Ն՚է մէկ կողմէ կրօնական ու «միս
տիկ» (8)
միւս կողմէ «առաջաւոր մըտայնութեան» ներկայացուցիչ,
հումա
նիստ, եւայլն,
իբբե։. թէ կը հիմնուի
սլա ամական ու
դրական
«փաստերու»
վրայ։. Ւր «՛Նարեկացու կեանքը ել մա
մ՛ան ակը» {պարտադիր տեղիք...} դյու
թին մէջ' Պ • նալրանդեան կը չարակար•եկ ֆէ ո տաչա կան ութիւն եւ Եկեղեցի,
թոնդրակեան շարմում , ա ստուածաբանա
կան հերեւոիկոսութիւններ , միստիքակա'էւութիւն եւ դասակարգային
պայքար
ներշնչուելով անշուշտ • • ■ էնկելսի դիտողոլթիւններէն ,
եւ ասիկա ան մոռանալի
ոճովբ
թորհրդահայ բանասիրութեան-.
Այս տողանցքին միտք բանին այն է, որ
նար եկա g ին մօտիկն եղած է թոնդրակեան
շարմման , առնուաղն դա ղափ ար աբանո լթեան , նո յնիսկ եթէ զործնապէս ընդդի
մախօս է (9) : Երկին խառնածոյ գաղա
փարներ : Հեղինակի
իսկ «հայեացքով»
էմոնդրակեան շարմումը կը միտի
Եկեղեցւոյ նուիրապետական կարդի թաթտումին (10) ։ Արդ' րանի մը տասնեակ
էջ անդին' խօսելով մարմնի ու հոգիի մի
ութեան հարցի մասին, հեղինակը կը
դրէ ■ «Շատ ուշագրաւ է , որ Հայոց հո
գեւոր համախմբուածս։ թեսՀհ գաղափա
րի մեծ նուիրեալը, նարեկայ քաջահամբաւ վանական
բանաստեղծը մարդու
մարմնական կառոյցի անքակտելի ամ
բողջական ութի ւնն ու ներդաշնակ կատա
րելութիւնը առանձնակի ումով շեչտելու
նպատակով այն համեմատում է ազգային
եկեղեցու միասնութեան հետ որ անտա
րակոյս քերթողի համար բացարձակ ու
գերագոյն արժէք էք» {էջ 114, ընդգծու-

ԱՐՈՒԵՍՏ

մը հեղին տ կէն) : ՀԱղգայ1ւն ծկեղծցլոյ
միասնութեան» վսն ղ իրը եւ. հ,Հայոց հո
ղելս ր հտմտ խմրուածո ւթեան» խնդիրը՝
քւսղաքւսկտն նորկն պարտադիր
տեղիք՝
ղ ո լք չէք դտնեղւ Նարե1լացիի ո՛չ մէկ եր
կին մէջ, որ ո վ հ ետեւ Ն ար եկա g ի՝ բնաւ չի
խօսիր
Հայութեան մասին՝ ի հեճուկս
իր մեկնաբանին ։ Լյարեկսէցիի հար.ցը ^‘UJ~
կական հարց չէ։ Տրուսյծ մեկնաբանու
թիւնը երեւակա յածին բնո յթ ո ւնի ՝ եւ
զուտ դազափարախօսական է (11): Վ. Նկր մոռնայ յանկարծ ՝ որ թոնդրակեան
^հումանիստական շարմ՜ումը» եւ ւսյղ եկեղեցւոյ միա ս*1ւ ո ւթի ւնը իրարու ներհակ
բաներ են՝ կը մոռնայ նոյնիսկ որ նարեկեան «մի ս տիg ի ղմին» նա խապէս աստ
ուածաբանական հերետիկոսութեան մը
սլա տ կեր ր տրուած էր ♦ ♦ ♦ էնկելսեան վըրձին ով [էջ 36 եւ անդին) î
Արեւմուտքի մէջ՝ եւր ո սլա կան Վեր ւսծն ո ւնդր եւ մարդկայնասիրութիւնը կը
բնո րո շուին հին յ ո ւն ա—հ ռո մէ ական հե
թանոսական մշակոյթներու դիւտով եւ
ասոնց վերարտադրութեան ձդտումով ։
վերածնունդը յայտնութիւնը կՀբնէ thnj[I
^էկ նոր որ ո շա դր ո ւմին ՝ որ Վ ♦ Ն ♦ ան կա
րո ւլ է բ ան ա ձ ե ւելո ւ ՝ եւ որ ուրի շ բան չէ
եթէ ոչ քարթէ զեան փիլիսոփայութեան
լա յան աբեր ած Ե ոի առա ջնութիւնը։ Այս
երկու !լէ տեր ր ի հարկէ բաւական րնդհանուր րնորոշումներ են ՝ քանի որ Հերածնունդի երեւոյթր ա^յնքան բաղմերես
է եւ անոր հեռարձակումները ամենադընաց՝ որ անկարելի է զայն պարփակել
քանի մը սկզբունքի մէջ*. վ* Ն* նման
մեթո տա բանա կան մ տահ ո դո ւթի ւնն եր չու
նի ։ Անոր միտքը կը բանի յարատեւօրէն
հանգունական կամ նմւսնարանակաւն արրամաբանութեամր ։
Արդարեւ' քանի որ վերածնունդը ընդ
հանրոյ պէս կը բնոր ո շո ւի հ ին մշա կո յթներու գիւտս վ եւ քանի որ նման գիւտ
փաստօրէն գոյութիւն չունի՝ եթէ նկատի
չառնուին ^իր * Մ ագիստրոսի
Պ ղա տ ոն էն
թարդմանութիւնները եւ Հոմեր ո սին դացող
ա կնար կո ւթիններ ը
[վերջիններս
ուղղակի շփումէ մը չեն դար ՝ ըստ երեւո յթին • ան ոնց մէ մէկը կր դտնո լ1՚, /' Գ^սւ
Մատեան Ողբերգութեան dS-րդ զլութին մէջ (ւշ)), ասրս հասկնա լի է ՝
որ
վերածնո նգի հի մահական եզր երէն մին ՝
դէսլի դասական մշակոյթները դարձը
բացակայ է Նարեկացիի մօտ։ ftuijg տըրւած \ԸէԼա /ո 1է ՈԸ յաււաջաղունէ ո րո շուած
է հանճարեղ ու վիթխարի վանական քեր
թողին վերածնա կան հ ո ւման ի ս տա կանութիւնը՝ ուստի հարկ է անոր
տա գերուն
մէջ գտնել «.ֆիզիկական դեղեց կո ւթին
ների փ ա ռաբան ո ւթի ւն» [էջ 66) եւ դեռ
«հեթանոսա շունչ տո ղեր» [էջ 183) եւ կամ
«հ եթանո սա շունչ դմա յ լելի կերտուածքթներ» {էջ 196) : Ն աիեկաց իի վերա դրուած
մի քանի տաղերով արրեցած' վ* Ն * բաղ
դատութեան եզրեր կը փնտռէ ու չի դրա
նէր ՝ Աս տո ւածածն ի կեր պար անաւոբումը
յղե լով վեներա յին ՝ Աստղիկին՝ կամ Աոսլինին ու Աղթամարի Ա տնու^էլ Ճարտա
րապետին։ Պտտմական մամանակէ դուրս
դեգեր ելո լ ա յս ձդտո ւմը կր թուի ա յնքան զօր աւոր որքան անշուշտ քիչ է անձ
նական «վեզարուեստական փորձառութինը» : Զ ա փ ա զանց դիւր ին է ՝ քանի որ
դր չա խաղի հարց է ՝ աս տո ւածածնի կերպարին կենդանի ներկայացումէն զառա
ծի լ դէպ ի հ եթանո սա կանութին ՝
մարդեղնութեամբ հ՛իմնաւոր մեղքէն մաքրուած մարմինը չլի°թ^Լ զգտյար ա ինա կանի փառաբանութեան հետ ։
^Ն տր ե կաg ի ի կր տրուի հ եղինա կո ւթիւեը
^երդ Երդոց» ի մեկնութեան ( 13 ) : վ* Ն*
անոր ստեղծումը կը վերադրէ վասպուրականի «պալատական միջավայրին մէջ»
այդ գրքի հ.ոչ թէ կրօնական այլաբանա
կան» ՝ այլ «բոն աշխարհիկ իմաստով»
ըմբռնումին [էջ 48) î Տողատակի նշումի
մը մէջ հեղինակը «ոչ այնքան անհաւանական վարկած» կը դտնւէ Վ . Առաքելեtuնի մէկ կարծիքը՝ ըստ որուն Նարեկացին
նախապէս «Երդ Երդոց»ը հասկցած է հփր
բոն նշանա կո ւթե ա մր իսկ նրանից պա
հանջում են տալ մեկնութին ՝
անշուշտ
կր օն ա կան րմբոնումով...» {էջ 49): ttrռաքելեանի կարծիքը ղուտ վարկած է եւ
որպէս անփաստ ենթադրութիւն մ՛չ մէկ
ն շանա կութին անի։ Սակայն ո^ր չափով
նման վարկած «հաւանական» է։ Պարզա
միտ սլէտք է կարծել ընթերցողը ՝ մտա
ծելու համար որ ^'ըիզորի նման փ ♦ գա
րու վանական մը անծանօթ ր/լայ «Երգ
Երդոց»ի այլաբանական իմաստին եւ անոր չուրջ դրուած հսկայական հայրաբանա կան ար տա դր ո ւթեան : \Ասոր լա ւադո յն փաստը կը գտնուի
ճիշդ իր իսկ
մեկն ո ւթեան մո ւտքին յիշատակուած Պ՝րի—
դոր Նիք-սացիին դացող յղումին մէջ*. Ւ
յառաջադոնէ կարելի է ըսել ՝ որ Նար եկացի առնու-աղև նոյնքան եթէ ոչ աւելի
գՒ տուն էր քան իր մեկնաբաններու փա
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ղանգը եւ դիտէր Աուրբ գրային գրակա
նութիւնը ։ ■
էքորհրդահայ հայագիտութիւնը կը սի
րէ Ն արեկացիի այլաբանական տաղերուն
բնութեան ՝ կնոջ մարմնական դեղեցկութիւններու կամ գիւղացի սայլապանի
գովքը սձեսնել՝ այլաբանութեան մակար
դակը ն կա տելո վ
երկրորդական ՝
ընդգծելու համար «հ եթանո ա շունչը» [նորէն
4եր ածնունդի հան դուն ական տրամաբա
նութեամբ) ։ Ասիկա
ինքնին նոր ո ւթի ւն
չէ ՝ քանի որ Գ. Ե՛ Տր ապիզոնի եւ ուըիչի՚^ր շատոնց նման թելադրանքներ ըրած են ։ Հեղինակս ա յլաբանական տա
ղերը տառացիօրէն .կարդա լով ան շո ւշտ
h է՛ ձգտի ի յայտ բերել Նտթեկացիի մար
դնր դո ւթի ւնը [էջ 66) ջ եւ յաղթական շեշ
տով մը կը դրէ « • • *չնայած իրենց կրօնա
կան թեմաթի կա յին ( ա յդ թեմաթի կա յին
սլիտի նայել որպէս մամանակի
պար
տադրանք) ՝ մի
զարմանալի կեն սալից
զուարթութիւն են ճառագում ՝ ըստ էու
թեան ՝ իրօք իւր ա տեսակ հ եթանո սա կան
ող\ողուած ՝ տողորուած են իրական աշխարհի նկատմամբ երկիւղած
հիացմունքի զգացումով ՝ բնութեան ու
մարդու վեհացման վերածնա կան հու
մանիզմի հաստատման պաթոսով։
սրա մէջ սլիտի տեսնել Նսւրեկացու տա
ղերի մեծ խորհուրդը* ♦ ♦» ( էջ 82) î ճեմ
կարծեր անշուշտ որ հումանիւլմ եւ րն\ութեան պաշտամունք խորհուրդ
մը կը
կա զմեն ու րաւ են ր աg ա տր ելո ւ ա յդ տաղերը : Ւսկ թէ [ւնչո՞ւ. կրօնա կան «թեմաթիկան» մ աման ակի պարտադրանք պէտք
է նկատել՝ յայտնի չէէ վ* Ն* կենդանին ՝
կենսունակը՝ շարմունը ան միջա պէս
կը
թարդմանէ որպէս
հեթանոսակաե/, ու
մարմնականի դովք ՝ ոչ իսկ անդամ մը
մտածելով որ փ * դարու վանականին հա
մար Աստուածածինն ու 'քրիստոսը կեն

դանի բաներ ԸԱ_աէոլ
է) վերացական
բաներ չէին ՝ ինչպէս վեր աg ա կան են ա—
աո նք մեր Ի . դարու
հայագէտին*. Մեկ
նաբանը հիմնովին
անհաղորդ կը մնայ
տաղերու ճիշդ այդ այ լարանական կաոուցուածքին եւ յանտեսէ այն' որ փ* —
3*Ա * դարերուն ՝ եթէ ոչ առաջ՝ այլաբա
նական
տաղերդութիւև
մը գոյութիւն
ունէր ՝ Նարեկացիի վերա դրուող այդ տա
ղերէն թեր եւս բոլորովին անկախ ՛■ Այլա—
բանա կան դրականութիւն մը
աշխարհ ի
թնչըմբռնում կ^ենթադրէ ՝ թնչ է օրինաԱՀ ակը այդ բնական սլա տկեր ն եր ո ւն եւ
«բնութեան» իսկ ջ նման դրականութեան
մէջ՝ ին չո^ ւ ա յլա բան ո ւթեան մը անհրա—
(հեշտութիւնը ՝ ի վերջո յ ։ Հաճելի է ան
կասկած հ[,աց ումի
գոչիւններ
արձակել Նարեկացի/։ , Կ . Երղխկացիի ,
բայց
նաեւ վարդան Անեցիի (14) փերթուածնե
րու վա յելումին ՝ սա կայն
ա յնքան
ալ
դիւրին չէ ըմբռնել այլաբանական դրա
կանութեան յատուկ հ արg ա դր ո ւթի ւնը ՝
^իշդ անոր համար ՛որ հարկ է ի յայտ բե
րել «ա յլաբան ո ւթի ւն» յզացքին ըմրըռնումը ՝ արեւելեան քրի ս տոն է ո ւթեան ձի
րին մէջ (15): Հեղինա՛կին համար այլա
բանութիւնդ կամ «մի ջնա դարեան Հբընութիւն» դա զա փ արն երը միան շան ա կ ու
բաց իմաստ բաներ են տեսակ մը անմամանակ ու անփոփոխ
«սուրստանց»ներ ՝
հակառակ «պատմական
տիալեկտիկայՒն» ՛■
վ * Ն * Նտրեկացիի ար տա դր ո ւթի ւնը կը
տեղաւորէ
գրականութեան աշխարհա
կանացման
հոլովոյթին
մէջ՝ այնտեղ
զատորոշելով ՛կրօնական — «դոկմատիկն»
ու «ա ռաջա ւոր—ա չվսար հ ի կը» * եր կր որ դը
ան շո ւշտ մնայուն նկա տելով ։ Հաս կնալի
է թէ ինչո^ւ ՝ համարձակօրէն կրօնական
եզրը կը նկատէ սոսկ ձեւական *. խրուած
է* «դարի ինքնայատուկ ըմբռնումների
ողուն միանգամայն
համապատասխան
կրօնական հանգամանքն
այստեղ
շատ
դէպքերում ըստ էութեան’ լոկ ձեւ է ՝ իրական կեանքի կենսական բարդ հարցերի
ար տայայտման միջոց՝
ՈԼ7Ը Նարեկայ
վանական քերթո զն օդտա դործել է իրեն
յուղող հումանիստական մեծ գաղափար
ների' մարդու եւ մարդկութեան ճակա
տագրի կնճռոտ խնդիրներն արծարծելու
համ ար (16) {էջ 97) : Կրօն ականի այս ձե
ւականաց ումը ապացուցանելու համար
Պ* Նտ լրանդեան գիւտը կ^ընէ
«հումա
նիստական» այն մեծ գաղափարին որ է՝
ր ս տ իրեն՝ մարդուն վեհացումն ու բա
րոյական կատարելագործումը՝ աստուա—
ծա ցումը (17) î
Հեղին ակը աստուածային ի «մարդկային
կերպարանքով»
ընկալումը կը
նկատէ
Նտրեկացիի բնորոշ՝ անոր աշխարհահայեցոգութեան յատուկ եզր Տը : Անաս ելի
էջերու, մէջ, կը գրէ. «Հազիւ թէ սխալունենք՝ եթէ ասենք՝ որ Նսսրեկայ վա~~
նականի Juju պայծառ ու լուսաւոր խո
հերում միամամանակ
դրսեւորուել
է
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Էջ 4, Կիրակի, Յունուար 6, 1991

նաեւ աստեաւ մարդկայնացման ^ւն^հւււտեսակ միտումը, որը՝ պիտի
կարեել,
ՏԷկ տJL ևոՂՀ'ՒՅ է րնութաղրու^ Պդւի դոր
1,ար եկաց ու մ տա հ այեց ութեւււե
փիլիս,,լի ւսյսլկան 1ռոԸքԸ lHJu Ղ^Ո՚Լ Էէ. երան կա
պելով աւանդական դոգմատիկ ււլւստկեբացումները համարձակ կերպով [Iru*խտո ղ
առաջաւոր
մտայն ո լթեան հետ :
Չ* ա )
րոտ էութեան , միեւնոյն լք եղալի հակա—
ո ակ երեսն է։ հկսւտ^ւ պէտք, է ունենալ՝
որ աստծու մարդկայնացման կամ նրա'
մարդուն մերձեցնելու միտումը*** ձեոընտոև չէր եկեդեց ու. պաշտօնական դաղւսփ ար ախօ ս ո ւթեանը ,
որ կռթնո ւմ էր
դարերով հաստատուած կրօնական դողմայի վրայ } ըստ "րի ՀՀառաւելոլիքիւն ան
հասանելիդ աստուած 'Դշտ պէտք է մր
նա յ իր անմատչելի բարձրութեան ւ[րայ՝
այլապէս խախտուելու են հ աւատի հիմըերը. . .» (,էջ 143) :
Այո եւ մնացեալ բոլոր հաստատումնե
րը ՚կը մատնեն հեղինակին կողմէ աստ
ուածաբանական
ն ուա զա դո յն
դի ufելի
քին բաg ա կայութիւնը *. Պարոն *(յալբան դեսւնի ամրողջ երեւակայական հ ումանիստական փիլիսոփայութիւնը կը հիմնուի
չիմաց ոԼթեանը
վըայ քրիստոնէութեան
հ իմնաւոր խորհուրդին ՝ որ է մարդեղնու
թիւնը՝ 1էւաւա_ծոյ ւքաթլքնսւցոՆմը որպէս
լքUipiJ. ? որով ինչպէս կ՚ըսեն քրիստոսա
բանական րանաձեւերը՝ աստուածայինք
մտաւ մարդուն մէջ՝ ի յայտ բերելով հմի
բնութիւնդ՝ այսինքնդ մէկ կոնկրէտ գո
յութիւն'
քրիստոս :
Ս*ար դեղնութեան
խորհուրդը մարդկային բնութեան փա
ռաւորումը կը թելադրէ անկասկած ՝ ինչ
որ կաիելի կը դարձնէ մարդուն մերձեցումը՝ միացումը՝
^աստուածացումըդ ՝
որ Նարեկացի ի համար աստուած դաոնալ
չէ. անոր հաւասարիլ չէ) այլեւ մասնակJJ ի է անոր կեանքին' ՀյԱստուած յուսալ եւ
ի նոյն արձանանալդ (ՀԱ) * Մար դու աստուածաոման եւ
փծո
մարդաց,ման
կրնակ եւ նոյն
հւոլովոյթը տարրա կան
խորհուրդ մրն է՝ կարելի է րսել՝ առանց
որուն մարդու փրկութիւնը կամ աստուա
ծային ծրագիրը մարդու փրկագործու
թեան կը դաոնան բոլորովին անիմաստ*.
Սակայն' մար դեղնութեան յարակարծային բնոյթը այն է ՝
որ յայտնութեամբ
աստուծոյ էութիւնը ըմբռնելի՝ չի դառ
նար մարդկային իմացականութեան (18):
Արդ' այս բոլորը ներկայ են Նարեկայյիի ITuiUlIjfttlÛ^rïr մէջ իրենց Ըո էոԸ ո
ուղղափառ եւ & կեղեց ւոյ հդո դմա տիղմըդ
չխոփոտող ձեւեր ո լն տակ*. Այլ կերպ դըժւար է երեւակայէլ : Մ արդու ա ս տո ւածա g ման մէջ տեսն ել ուրեմն ղուտ հումանիս տական գաղափար ել նո յն ատեն
ղանի կա նկա տել հակա դո դմա տիկ հայեւսցակէտ էը նշանակէ պարզապէս կռթնիլ
տգիտութեան ՝ ապացուցանելու համար
ինչ որ ոչ մէկ ապացուցման կարիք ունի :
[էստ իս ա յլապէ ա շահեկան պիտի ըլլար
գիտնալ
թէ Նար եկաg ի ի մարդեզն ո ւթ եան ըմբռնումի տարազները ո®ր չափով
կը կրկնեն աւանդականները եւ ո® ւր ՝ թնչ
աւանդութեան կը հետելին եւ որքա® նով
կը հեռանան անոնցմէ*. Աստուածաբա
նական թնչ դպր ո g ի հ ետքեր կարելի
է
զանել այնտեղ եւ ո® ւր է անոր իւրայատկութիւնը : Ասոնք հարցեր են ՝ որոնց
պւս տա ս խանն երը չեն գտնուիր սլա սէր ա ստի դասադիրքերու մէջ ել պէտքը ունին
երկար {ուսումնասիրութեան :
Ը հասկցուի ինչո®ւ զմարդկային գոյի նոր ու
իւբովիդ փիլիսոփայութենէ
խօսիլ
կը
նշանակէ չհասկցածը չհասկցածով ան
ուանել :
1Սորհրդահայ մեկնաբանները մասնաւոր
հաճւոյքով մը կը սիրեն մէջբերել Հ)2—րդ
['անի դարձուածքներէն մին* ^Աստուած
իսկ էին ել ընտրութեամբ շնորհինդ՝ սա
կայն նոյն մեկնաբանները՝ հդո դմա տիկդ
‘ՈՀքէուպէս յատկանշական
աճպարարութեամբ մը՝ կը լռեն {(.՛ընտրութեամբ շրեորհին ն շո ւմին եւ անշուշտ Նար ե կաg իի
բոլոր այլ նշո ւմնեբուն վրայ՝ որոնք կը
յղուիս շնորհ ին ու աս տո ւածային ներ
կայութեան ՝ աստուծոյ վերա դրուող մի
ջամտութեան : Նպատակս չէ այստեղ կըրօեական մեկնաբան ո ւթ եան սլա շտսլան
հանդիսանալ*. Այլի յայտ բերել անտե
սումները՝ բնադրի տուեալներու համա
կարդային զեղծումները որոնք սովորա
կան են խորհրդահայ որոշ մեկնաբաննե
րու մօտ՝ մասնագէտ' փաստերու մաքսա
նենգութեան ՝ պարտադրուած'ամէն տեղ՝
նոյն լԱ1ՆԱ1ԱւեսՈԼթ-իւ_նր , նոյն տղղին հա
մար իրենց կողմ է անհրաժեշտ նկատուած յոյսն ՈՆ հս1ՆԱ1Ա1ը գտնելու *.
Վերջփն այս թեման' յոյսն ու հաւատը՝
ունի® քրիստոնէականին որեւէ ներհակ րրնոյթ*. Հարկ կա®յ վերածնունդին դիմե
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լու փրկութեան JnJu£ գտնելու
համար
Գրիգորի երկին մէջ, յոյս' որ սեւէ քրրիստոնեայի համար տարրական լծակիցն
է հաւատքին։ Ատ կայն՝ Պ* Լ,ա լրանդեանի հհ ո լմանիս տա կան իտէալըդ կը պա
հանջէ՝ որ յոյսին ու հա լատին մէջ տես
նենք ոչ
միտյն {(կրօնականդ նեղ իմաստ՝ այլեւ {(աւելի լայն հայեացքովդ
մօտենանք որպէս հան կման վիհի եզեր
քից փրկուելու ՝ անել վիճակից
դուրս
գալու hlmui նկսւրի իորհոՆրդ. •. . ( էջ —87 >
ընդգծումը հեղինա կկն) : Բայը Պ • Ն«</բան դե ան կէանդրադառնայ միթէ դէղ մր
տափակութեան ՝ որ ամէն առիթով կը յղէ
Նար եկաg իի տողերուն ՝ եւ զայն կը վե
րադրէ հումանիստական իտէալին : 1)նկարող է նշմախելու. որ հԱեզայինդ լա
ւատեսութիւնը ընդդծելո վ ո լրի շ բան չը
ներ եթէ ոչ մնա լ ՝
առանց գի տնալու ՝
քրիստոնէութեան աւանդական կաղասլարին մէջ
թէ այդ կ աղա պարը յենա
րան կը ծառայէ նաեւ հ ո ւմ անի ս տա կան
իտէալին արդէն ւ[ազուց : Պ * Նալբանդ—
եանի առաջարկած հգիւտերրդ ոչ միայն
գիւտեր չեն այլ
հասարակ տեղիք են ՝
բոլոր անոնց համար
որոնք տարրական
քրի ս տոնէ ա կանի մը բովէն անցած են եւ
դիտեն կեղծ
աշխարհ ի կը
զանազանել
իսկական կրօնականէն :
Պտրոն մեկնաբանի վիրաւոր կէտր այն է ՝ որ Նտր եկաSbl" ^-ամանակին կը
վերազր է եկեղե
ցիի ու կրօնքի մասին իր իսկ ունեցած
չափազանց մխտական իմաստն ու չիմացութիւնր՝ առ հասարակ : Աշխարհակա
նացման հոլովոյթր մեր
հեղինակը կը
հասցնէ հոն ուր աստուած
կը դաոնայ.
խորհրդանիշ հկատարելութեանդ ՝
այս
ինքն' շատ վերացական բան մը՝ {որուն
հետ ըմբռնելի չէ ՝ թէ ինչո®ւ Նտրեկացի
երկխօսութեան կը ձեոնարկէ :
Այս հատորին հ եղինակը կր խօսի բու
ներէ որոնք իր հասողութենէն անհունաս վեր են եւ որոնց ընկալումին հւսմար խորհրդահայ բանասիրութիւնը ան
հրաժեշտ միջոցները չընձեռեր իրեն տա
կաւին : Ո[_ի^է
<ո չ միայն մեղքէն՝
ա սլաշխար անքէն ՝ աղօթքէն ՝ այլեւ կեան
քէն ՝ խօսքէն ՝ արուեստէն ու դեղեցկութ են էն ՝ որոնց մասին հիացական տողեր
ևը դրուագէ*. Ափւիլ մտադրութիւնն ունի
մեզի ներկայացնելու իր ժամանակով ու
կեանքին հհոդսերովդ մտահ ոդ Ն*սրեկացի
մը (^ո ւ[ հակառակը պիտի երեւակայէրՆ
<Տ,վ[։թ[սարքէ անհատականութիւն մըդ որ
հժողովրդիդ մօտ կանգնած է՝ կը հաւա
տայ անոր փրկութեան եւ կը ցանկայ ալելի տրդար
աշխարհ մը
Լկը սլակսի
միայն հիւսիսի ւս^ստղը) : Հլեշս^ը կը դնէ
կեանքի սիրոյ՝ բնութեան հետ ներդաշ
նակութեան վրայ*. Միշտ խորհրդահայ
դաղաւիարախօսութիւնը գրողի յ հերոսի
ու ազգային գործիչի ։ Հասկցաք թէ դըո եհ կութեանց ո®ր մակարդակը կը գոր
ծածուի «Հ անճար եղ քերթողիդ լուսաւոր
դւսզափարները . * * լո ւս աբան ելո ւդ եւ զաՍոնք բերելու համար աւելի • * * հ ո ւմանի ոտական ււեւ շուկւսյին (19):
Մեկնաբանութիւնը որ կը դրուի այս
տեղ
տարրական
անհատականութենէ
ղուրկ շո՛րքս*յին շարադրանք մըե է ՝ որուն յաւակնութիւնները խոտոր կը հա
մեմատին արդիւնքներուն : էքտացեալ օրինակը
Հլճաց մանդ դա ղա փար ա խօս ո ւթ եան y որ կը կարծէի չքացած ըլլալ այււ
օրերուն : Անհ ա տականութեան
ւղա կա ս ը
չի նկա տուիր
միայն մէջբերումներո լ ՝
երբեմն վսն\կար կո ւմներ ո լ թիւո վ (Երեւանի մէջ՝ բայց ոչ միայն հոն՝ դիրք կա
րելի է դրել միայն մէջբերումով՝ անուն
ներու եւ գործերու թուումով)՝ այլեւ
վերլուծման ու հարցադրման ստանտարտ
կրկնութիւններ ով : Jf] ո ր հր դա հ ա յ բանասիրութեան մեծ մասը կը սիրէ անհատա
կանի այս պակասը ներկայացնել որսլէս
գի տա կան ո ւթեան փաստ :
Ահա
[էնչո՛ւ
րոլոր նար եկեան (ո՛չ միայն 'Նէսրեկեան՛)
խորհրդահայ մևկնարանոլթ[էլնները իրարոլ կը նմանին, բացարձակ դի չերին
‘քէքք չարմող չոլքերու. նման։
Անանձնա կանո ւթիւնը խորքին մէջ, ուրիշ բան
չէ. եթէ ոչ անկարողութեան մը փաստը
իւրայատուկ ու նոր խօսք րմելոլ
մեր
անցեալի
հ.մևեութիւէւներին՛»
մասին։
Այս ամլութիւնը յետին եղքը չէ գաղա
փար ա խօս ո ւթ եան , որ կրնա յ ա յնքան շատ
ճզմել անհատը, որքան բուոն
կերպով
կը փառաբանէ Հ^մարդր^ :

Վ • (յ • կ հատորը յաջող վրիպանք մլվւ է :
Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ
ï օ թ հ յւ
(1) Մատեան ո դրեր դո ւթ եան ,

UipjuUl—

տւսսիլւոՆթեամթ Պ • Խաչատրէանի էլ Ա.
Ղաղինհանի , Երեւ֊սւն , 1985 : Աւար հեւոեՆհցան Հ • Դաւփթ-եանի հւ է • Լալահանի
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իդսԸ [յարեկացոլ աչխարհավեացքը llUl—

թեսւն ՄuiuihiuiilfL այդ հատուածը Նարե

սարը ( Երեւ ան , 1986) էւ մասնակիօրէն
Ա- '1՝ոլոՆ.]սանեանի Հո ղու եւ մարմնի պը-

կայ վանական քերթողի հեղինակածը չէ»
(էջ 207) : Գրաբարի տարրական իմացա,
թիւն ունեցող մարդը գիտէ, որ Նալւեկա,
ցիի բազմիցս գործածած «թարգմանու
թիւն» , «թարգմանօրէն» կամ «թարգմա
նեմ» բառերը լեզուէ լեզու ւիոխադըոլթեւհն չեն յհլուիր- այլ կը թելադրեն՝ նը_
շանակութիւն, մեկնութիւն, բացայայ
տութիւն, ւեւտյլն- տե'ս օրինակ Օտն ԽԶ,
թ, եւայլն: Պ- Նալբանդեան, որ Հ. Ալէտիքեանի Նաթ^^/հւծ-ին ծանօթ է, ինչ
պէս Խաչատրեանի եւ Վազինեանի աշխաւ.
տանք ներուն, հարկը չի տեսներ դիմել ա_
նոնց, իր եզրակացութիւնը հանելէ առաջ :
Ի՞նչու սակայն այս բոլորը: Պարզ անոր
համար , որ այդ Բանին մէջ Նարեկացի էը
խօսի նաեւ հանդերձեալ կեանքի մասին,
մինչդեռ մեր մեկնաբանը կը հաստատէ,
որ «հեղինակն իսկապէս աշխատել է հնա
րաւորին չափ խուսափել, լռելեայն անց
նել հարցի կողքով», որով Նարեկացի մի
այն «ա'յս կեանքով» մտտհոգուած կ՚ըլ
լայ (էջ 208) : Թոդ ներուի ինծի ըսելու,
որ Վ. Ն - ո'չ միայն ընթերցողը իրեն հա
ւասար անգէտի տիղ կը դնէ, այլեւ խորասլէս կը խեղաթիւրէ այն «փաստերը» որոնցլքէ կը ջանայ իր «գիտութիւնը» ար
տահանել : Այլ խ1օսք՝ որ վանականութիւ
նը , ինչպէս եկեղեցին այնքան ալ անտար
բեր չեն առհասարակ ա'յս կեանքին հան
դէպ , որքան կը կարծէ մեկնաբանը :
(13) «Երգ Երգոց»ի պատկանելիութիլնը վինարկուած է քանի մյը բանասէրնե
րու, մանաւանդ Հ - Կ- 'Բիպարեանի, տես
«Բազմավէպ» , 1961 : Հ • ‘Բիպաթետն այդ
ւքեկնութիւնը եւ տաղերուն մէկ մասը կը
վերագրւէ ուրիշ Գրիգորի մը, հիմնուելով
յիշատակարտններու ընթերցումին վըրայ , առանց նկատի առնելու երկին ներ
քին աշխարհը :
(14) Այս շատ քիչ ծանօթ բանաստեղ
ծի «Վասն Կառաց Աստուածութեան» եր
կին մասին վերջերս Զ • Գագաննեան բա
նախօսութիւն մը տուաւ Ֆրանսահայ Գլո
րողներու Ընկերակցութեան ներկայացնե
լու] նաեւ այլաբանական այդ քերթ ուա՛ծին
արեւմտահայ երէն իր կողմէ եկած թարգ«Հանութիւնը : Աշխատութիւնը կը տպուի
ի մօտոյ բնագրի ընթերցումներով «Կայք»ի մէջ :

րոբլեմը միջնադարի

հԱ՚յ

քՍարերդու-

թե ան մէջ գիրքը (Երեւան, 1987) :

հրաաարակոՆթ-իւննյեբը
կուիր:

Այ11
հոս չեն քննար-

(2) Գրիղոր Նարեկացի, «Խորհրդային
Գրող», Երեւան 1990 , 304 էջ: Մեր յը_
դումները այս գրքին կ՚երթան, որուն հե
ղինակին անունը կր համաոօաուի Վ • Ն •
սկգրնաաաոերուլ : Հատորը չունի մատե
նագիտութիւն :
(3) Երեւանի Համալսարանի Հրատա
րակութիւն , 1990 , 212 էջ :
(4) Երեւան 1955 :
(5) Ս- Պ- Հայրապետեան, Լոս Աննըլըս, 1986, էջ 296-337 :
(6) Տես Երկեր , հատոր է , Երէան 1975 :
(7) Տես, նոյն, «Գրական Գպրոգներ»,
էջ 186-187:
(8) Մեր Մէջ րամեր կան, որ մարդիկ
կը գործածեն Նարեկացիի կամ Շնորհա
լիի ւսււթիւ աոտնգ իսկապէս գիտնալու
կաւք սահւքէսնելու ատոնց բովանդակու
թիւնը : Անոնցմէ է սա «միստիկ»ը , որ
լսոըհրդաւհայ բանասիրութեան համար
իսկական խրտուիլակի դեր կը կատարէ
հայրենական դաշտերուն մէջ , իսկ ուրիշ
տեղ , մեր կրօնականներու բերնին ու գրթ
չին տակ կը թելադրէ տեսակ մը կրօնամտերմա-ջերմին տարտամ զգացում Մը,
մարդս հեոացնող ու կտրող այս աշխարհէն:
(9) Նկատի ունիմ Գիրք թղթոց\ճքւ մէջ
ղետե1զուտծ նամակը Կցաւի վանահ1օր,
Բ՚իֆլիս , 1901, էջ 498—502 : Թարգմանու
թեան համար տես Կ • Ս ■ Տէր-Մկրտչեան ,
Պաւղիկեանք

Բիւղանդական

կայսրու

թեան մէջ, Եըուսադէմ, 1938, էջ 203213 : Յատկանշական է խորհրդահայ բա

նասիրութեան միակողմանի, դրական
կեցուածքը Թոնդրակեան աղանդին հան
դէպ եւ նոյն ատեն անտեսումը արեւմըտեան ուսումնասիրութեանդ, ի մասնաւորի
Ն- Կարսոյեանի The Paulician Heresy,
The Hague, 1967),
Վրէժ Ներսէսեանի
The Tondrakian

Movement

(London,

1987) աշխատանքհերուն : Շահեկան ԷԼ-

Ե • Խաչեբեանի մօտեցումը հարցին Գ •
Մագիստրոսի աո թիլ. տես Գրիգոր Պահլաւունի Մագիստրոս ,
Լոս Անհրլրս ,
1987, էջ 147-258:
(10) «Նրանք մերժել են եկեղեցու նուիրապետութիւնն ու խորհուրդները, ժըխտել են հոգու անմահութիւնն ու հանդերձ
եալ կեանքը , մեղքն ու հատուցումը , եւայլն---» էջ 41: Պէտք է ըսել, որ Թոնդրակեսւն շարժոււքի գազավւարախօսութենէն մեր տեղեկութիւններուն ւքեծ մասը
կը սերի Նարեկացիի վերոյ իշեալ նամա
կէն : Եսկ Նարեկացին զօրութենապէս
թոնդրակեան նկատող բանասէրները ան
շուշտ կր նախընտրեն այդ նամակին գոյութիւնր մոոնալ եւ կամ զայն «պարտա
դրուած» արարք մը նկատել, ինչ որ որ
եւէ փաստի նեցուկը չունի : Հասկնալի է,
որ որոշ ատեն Երեւանի մէջ միջնադարու
մեր գրողները կրնային միայն «աոաջատար» ըլլալ բանասիրութեան ուշադրու
թեան առարկայ դառնալու կամ գրաքըննութենէն անցնելու համար (չեմ մոռնար
«ներքին» ալ գրաքննութիւնը, ո'չ թէ գաղաֆարախօսականը, այլ գաղափարաբա
նականը) :
(11) Հեղինակին կը թուին անծանօթ
այն մեկնաբանութիւննեբը, որոնք Նաբեկացիի եւ Նարքեկայ վանքին կը վերագրեն
քադկեդոնտկանութեան յարում: Նկատի
ունիմ Հ • 3 • Մըսըրեանի յայտարարու
թիւնը • «Յիւգանգական ագդեցութիլնը
յատկապէս զգալի եղաւ Նարեկայ Վանքին
մէջ ընդունումովը քաղկեդոնական վար
դապետութեան ինչ կը վերաբերի 'Օր
րի ստոս ի երկու բեութեանց. .. » , ( Տես La Vierge Marie dans la littérature mé
diévale de l’Arménie, Beyrouth,
1954,
P- 9):
(12) Ծանօթ է, որ որոշ բանասէրներ
խնդրոյ առարկայ կը դարձնեն Մա«ձաեի
ւ]|երջին 92 եւ 93—րդ Օաներուն պատկանէլիութիւնը գրքին : Մատեանի երեւանեան
վերջին հրատարակութիւնը կը յարի աւանդակտն էնամբուն, հերքելով ՛նոյն ա1տեն վիճարկողներոլ դրոյթները:
Այս
93-րդ գլոլխին մէջ, որուն նիւթը հան
դերձեալը կեանքը չէ միայն, ինչպէս կը
ջանայ թելադրել Վ. Ն-, այլ միւռոնը,
Նարեկացի իր գրելիքը կը նկատէ «Ազ1օթք
թարգմանօրէն» : Վ - Ն- այս «թարգմանօ
րէն» բառը կը հասկնայ իր արդի «բուն
իմաստով» (երթէ՞ն ի վեր) էլ կը գրէ.
«ըստ երեւոյթին հէնց այդպէս էէ պ|լլոի
հասկնալ, այս դէպքում այլ մեկնաբա
նութեան համար հիմքեր չունենք) ապա
միանգամայն պարզ է , „ը Ողբերղ„լ-

83, Rue d'Hauteville - 75010 Paris

(15) Հայ

միջնադարեան

թեան փանրեր (Երեւան,

դրականու
1984) խմբա

կան հատորին հեղինակներէն մի քանին
ներթողի եւ «ուսուցական պոէմ»ի ւսռթիւ
կը խօսին Անեցիի քերթուածին մասին,
շեշտը դնելով ի հարկէ նորէն հեթանոսաշունչին ու կենդանիին վրայ , բայց երբեք
չ|են խօսիր այլաբանութեան մասին:
(16) Որքա՜ն թան կայ գրելիք գրական
լքեթատտբանութեան
խոտորումներուն
մասին
խորհրդահայ բանասիրութեան
մէջ • • • : Սպասելի՞ է, որ անոր ռահվիրա
ները իրենք ձեռնարկեն ախտտճտնաչումի
փրկարար գործին :
(17) Նարեկացի նման կեցուածքի մը
կ'՛ակնարկէ անկասկած, երբ կը դատա
պարտէ Թոնդրակե ցիներու «մարդապաշ
տութիւնը» , Կճաւի վանահօր ուդդուած
նամակին մէջ • «զմարդապաշտ ուրացու
թիւնն , որ գարշելի է եւ անիծեալ քան
զկռապաշտութիւն» նշ • էջ 499 :
(18) Հեղինակին կարելի էր յանձնա
րարել ի միջի այլոց. . . Եզնիկի երկին առաջին էջերը :
(19) Ինչպէս բացայայտուեցաւ,
Պևալբանդետնի հատորը կը կրէ բոլոր հետ
քերը խորհրդահայ
բանասիրութեան •
Մարքսի եւ էնկէլսի մէջբերում, մշակոյ
թի պատմութեան միակողմանի բացատթութիւններ , «գռեհիկ սոցիոլոգիզմ» , եւայլն :
Թէ նման հատոր կրնայ տակաւին լոյս
տեսնել Երեւանի մէջ, ան ալ 10-000 տըպաքանակով , չափազանց ուշագրաւ է եւ
թելադրական : 'Բաղաքական փոփոխութիւնները փաստը չեն մշակութային ու
աւելի նեղ իմաստով՝ իմացական վերանո
րոգումի : Ատաւորական , հետազ1օտական
կամ գրական վերնախաւին մէջ տեզաշարժները անհունապէս աւելի դժուար ու
դանդաղ են, քանի որ մտածման ու իմա
ցականութեան շրջումները այնքան
ալ
մեքենայականօրէն չեն ենթարկուիր քակսւքականին , քուէարկութեան հարց չեն :
Եւ կարծրացած կառոյցները կը շարունա
կեն տեւել, գիտականին, հայագիտական
նին, ազգային արժէքի պիտակներուն
տակ: «Հոգեւոր զարթօնքը», որուն մա
սին կը խօսուի երբեմն մամուլին մէջ ,
տակաւին իր յայտնակերպումնեիը չէ
գտած իմացական կալուածի մեզի ծանօթ
մասին մէջ : Այս եւ դեռ շատ ուրիշ հա
տորներու հրապարակումը հակառակը կը
թելադրէ :

Commission Paritaire: N° 55935

Fonds A.R.A.M

HARATCH

HbPUMh
3

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

LE PREMIER QUOTIDIEN ARMENIEN EN EUROPE-FONDE EN 1925

Directrice: Arpik Missakian

dimanche
83, Rue d’Hauteville — 75010 Paris
Tel. : 47. 70. 86. 60 — Telex : HARATCH 280 868 F

3 FÉVRIER

1991

— FAX : 48. 00. 06. 70 —

ՄԻՏ* ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ
ԹԻհ

157

LE NUMERO : 4,00 F

ZhtflUW' ՇԱՒԱՐՍ ՄհՍԱՔեԱՆ
66բփ ՏԱԲԻ — M* 17.465

Fondateur

SCHAVARGH

C.C.P. Paris 15069-82 E

ՌԱԺԱՆհՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ֆ p ա ն u ա : Տար • 800 Ֆ • — Վեցամսեայ : 410 Ֆ •
Արտասահման : Տար- 1-100 Ֆ- (ամէնօրեայ առաքում)
950 Ֆ- (շարաթական առաքում) — Հատը : 4,00 Ֆ66* ANNÉE

HI8SAKIAN

ontiwimw

—

No 17.465

Rouben,
mémoires d’un partisan

ԵԻ

Arménien
Երկիր 'Եայիրիի անկումէն ն՚՚՚ք
ընկ փսՀսԼունիներ ո ւն յիրաւի քաջ֊ն ա գար ե ան
առիթ ընծայուեցաւ
տնօրինելու նաեւ
մեր լեղ՚՚՚-թն ճակատագիրը !
Ամէնէն առաջ պատերազմ հռչակուած
էր Հէ֊տԷրտկրի լեզուի»՝ գրարարին դէմ :
Ս՛ուկի պէս կր բազմանային տափակ ու
լպիրշ տաղիկները .

Ամէն, ամէն ասեմ ձեզինչ որ ունէք' տուէք մեզ ,
կամ ալ

Խսւղաղութի՜ւն ամենեցուն,
Փողը մնաց եկեղեցուն :
ճտնչցած եմ մոլեռանդ, համայնավար
ներ՝ որոնք բարրառաիւօս ըլլալով եւ չըտիրապետելով գրական աշխարհարարին
ղայն նոյնպէս կր սեպէին եկեղեցական՝
խնկաբոյր , ուստի եւ մերձ՜ ելի : Գիրքերու
ել մամուլի էջերէն անիյնայ էլը քերթուէին

կանում, թէ թացէ շատ թերուրիւնները —
ինչ յետադիմութիւն է : հրր թէ Ռուսնե
րին |են հետեւում : Գի ւո եւ1՛ է սա կա յն , որ
ռուսեր էնb ո ւղզա դր ո ւթեան
տա րձե ւումով մառանդը տէր մնացած է էր յ՜ա
ռան դո ւթե ան . ա յսօրուան Աուսը առանց
ճիգի կր.կարդա յ 1918—առաջ ղր ուածը :
ռ հայաս տանցին՝ րի թին
գէ1^
բռնելով մեսրոպեան աւանդներ ը յարգող
դրութիւն մը եւ մ էջը տեսնէ լով ըսենր թէ
յոյս գոյականը զայն էր գիտցած ձեւուէ
կը հնչէ • Ն O J Ա եւ չինարէն կը կարծէ
հա յ-լուսաւոր չա կան բառը*.
Առհասարակ նոյն բառը հազիւ
րմբըռնելէ կը դառնայ յաճաէս ՀՀբարեւիո թեա
տա ր ա ղո վ :
յարութիւն
յոյն
յիսնօիեա յ
յետոյ
յաւէտ
յս տա կօրէն

Գրեց՝

ԵՆՈՎ-Ք ԼԱձեԱՆ

գրարար եան դարձուածէթյերը : Օտար բառերոլ թայտաբղէտ
կարկտանները
կր
զարդարէին թոր հրդահ ա յեր էնին ձոր ձեl՛ը՝՝

— Նարությ1ճ.\ն

- հույն
— Նէսն՚օրՀՀԱ— hÆ/յ/Ո
— ll///ljtz/r
- h ս տա կՈրնն եւլն • :

կյորահաստատ խեղա դր ո ւթի ւնը կը ջնջէ
նուրբ սահմանագիծը ն ո յն ա հ ո ւնչ բառեբուն միջել՝ դարձնելով ղանոնք նոյնագիր
եւս ... : Այնպէս որ կը չփոթուին ոչխարի
հՕտը եւ ոչխարի։
բուրդին հոտը ՝ Համր
քայլը եւ համր լռութիւնը՝ *Հեզ դերանու
նը եւ մէգ զո յականը ՝
կաթի «ե ր ը եւ
կեանքի սէրը՝ չէնքի մը բարձր ^արկը ու
հոն ելլելու հարկը՝ «ծայրայեղ» Հայն ու

’ Ապաոնալիրին դէմաց անզօր' Մ*
րեզնան կը հնազանդի եւ անվայել հապ-

ար իւն ահեղ թուրքը :
Հայրենիքի մէջ աւերներ
գործելով'
խեղա գրութիւնը տարփոխիկ ախտի
մը
պէս և[՚ եաւալի այլուր՛, իբրեւ ընկեր վա
րութեան էատարր' անիկա պարտադըըլեր էր Աումանիոյ եւ Պուլկարիոյ Հայու
թեան' դարւնալով ուծացումի սլատճառ—
ներէն մին : Առաւ\ել զարմանալի է սակայն
սլար սկահայ ձա ի։ա կո ղմեան մամո ւլփն ըն
թացքը-. Ա եսրոպեան ո ւղղագր ո ւթեն էն
հրամարումը այս պարագային ալ ընկերվարութիւնը հրովարտակելու հտպիտ ձել
մըն է հաւանաբար : Վերջին տասնամեակին հոս—հոն ծլած պարսկահայ պարբե
րականներ' լեզուին
տոհմիկ օրէնքները
արհամարհելու
աղա աո ւթեն էն գինով
սխախեր կը վխտացնեն իիենց էջերուն-.
մեղադրութեան ուխտեալ ջատագովներ
կան նաեւ Երեւանի։ տիտղոսաւոր աւագա
նիին մէջ-. Հակառակ գիտուն այրեր ըլլալնուն' անոնց փաստաբանութիւնը շու
կայիկ կը թուի- հնչիւնս։յին ուղգադրոլթենէն ետք պատմականը ոբդեզրելը յե
տս, դէմ քայլ մըն է եղեր՝ ըսել է թէ է չ
ն ս տ իլը մէկ ամօթ՝ իիխ^ԱԼ երկու-,
Եա կա յն հայրենի արեւը՝ որ կը դար
մանէ ամէն խոց եւ կը սրբէ ամէն վա
րակ' սկսած է իր կիզհւ չսղերռվ մաքրել
հո դեմ տա լոր այս որքինն ալէ
Բանավէճերը կէս ձգելով' բուռ մը
խղճմիտ մտաւորականներ գործի կ'անցնին : ՛Ծնունդ
խաոնեն
«Լուսաւորիչը»
եւ այլ թերթեր ՝ որոնք ծայրէ ի ծայր աւանդական
ուղղա դրութեամբ լոյս
կը

սէով կեանք ու մարմին կու տայ զաանրելի իր ծրագրին :
Այնպէս Որ հայաստանեան թեղագրու-

տեսնեն :
մեղադրութեան բախտը վճռուած է յ
Պևրլինեան այս պատն ալ պիտի փլի վա-

Լեզուտս պանս ւթքււԱը տօներ
իր յարէ“
թանակը 1922 թուականին} \երբ մեսրոպաւանդ
ո ւղղաղր ո ւթիւն\ը
փոիյար ինուեցաւ նորաթուվս թեղադրութեամբ մը*,
Կառավարական հ րամանադրով է՜ եւ Օ դիԸ^րը կը վտարուէ ին այբուբենէն ՝ եւ ընդ
հակառակն' աոանձին դիրեր կը հռչակՈէ-էին 1ւ կց ա տա ռև ու ՈՆ տառաղռյդը .
Այն ա տենո լան դր ո ւթի ւններ ո ւն l^1՜՜
թերթումը
ա չքի համար իսկ տանջալի
է' 3 երկու ՛յեր ի տա սար դներ ը ՀձեղիշՆն ու
^երՀանդը դ՛նում Նյին \էոտբով \յջմիած-

Յ^ր^ՎաՆ ? Վորտեղ ապրում Եր Վու/—
ՍՀանյ ա7/£/ :
մեղադրութեան գաղափարը

սաղմնա-

ւորուեր էր Ա*անուկ Աբեղեանի ուղեղին
ՀՀԸ տակաւին 1913-//Î* , երբ Հայութէ ւ1ւը կը պանծարն֊էր Պ*րոց
Գիւտին 1500—
ալեակը ՝ ել JJի ամանթոն իր ՀՍ ուրբ Աեսրոպր^ կ'երկն էր : Այն օրերուն նշանաւոր
^ս,յտդէաի մի տրէն ան դամ չէր անցած,
փորձանբ պիտի դաոնան
գիտունի
1'Ը դիտարկումները ի ձե ռս \ըևկ • փանջու'եզերու եւ զինուորեալ ման կանր նորա :
*նորօրեայ հրապարակումները պար—
ղ^ծ են եղելութիւնը, ծերունի հայագէտը
էը կանչուի կա ռա վար ական ատեանը ,
իրեն կը
թելադրուի ներկայացնել
Գարակին թորը հանգչող 1913 թուակ անի
Ղրոլ֊թիւններ ը ; Չակնարկուի նաեւ ,
որ
'1''.1'լ1' իսկ առարկութիւն
պիտի դիա"Լ1՚ ք՚րրեւ < ակայեզափոթական

յ»

0 *-ղղա դր ո ւթ ե ան հա յաստանեան Չբա
րեւէ ո թումբէ ծամածս ւռ. կա պկում մըն
Էր ռուսերէնի մէջ 1918—/'^ կատարուած
րևապահ անջ ու զուսպ բարելի ոթման : 1Լըկայ' Աովհ • իՒումանեան հ որ նամակի՜ մը
մէջ կը մոլ տի հեղնօրէն .՛ - Ջեն էլ հաս

I
իր գոյութիւնը պարտական է ՝ո՝չ
այնբան Աանուկ Աբեղեանի , որրան . • •
ր^րհ • պատմիչ մարմնոց :

ղը—միւս օրը ։

Ա ոսկուա

Les Mémoires de Rouben viennent

de

paraître éditées, en français sous
une
forme fragmentaire, aux
Editions
de
l’Aube; traduites par son fils, Waïk Ter
Minassian pour qui cette entreprise a
constitué une ultime source de survie, cette
version des Mémoires
surgit dans
le
contexte douloureux d’un deuil dont les
circonstances ont été symboliques : comme
son père Rouben, Waïk est parti son tra
vail à peine achevé, comme si tous deux
avaient voulu tour à tour nous confier la

qui anime l’Empire Russe au tournant du
siècle, il interrompt ses études pour s’en
gager dans les troupes cosaques puis re
joint les rangs de la FRA Dachnaksoutioun
en 1903. Il suit une première formation à
Kars, creuset révolutionnaire où les can
didats militants de la FRA subissaient
leurs premières épreuves. «Ils en sortaient
formés et forgés ou bien, incapables de
supporter la vie rigoureusement idéaliste
et Spartiate de l’endroit, abandonnaient
la
carrière
révolutionnaire» (Rouben,

tâche d’en assurer la pérennité,.

p. 23). Rouben y subit ses épreuves «pro
batoires» et parvient à gagner le Yerguir

Pour les «petits-fils de Rouben» — titre
d’un article récent de Séta Biberian —
biologiques ou spirituels, la nécessité de
réfléchir et d’écrire
même en français

en 1905.

sur ces Mémoires, nous amène à renouer
et à pratiquer instinctivement une cou
tume dont la dispersion d’une part, la ci
vilisation moderne d’autre part avaient
pourtant effacé la mémoire, celle du culte
des Ancêtres. Dès lors, parler de ce livre,
n’est ni tout à fait facile, ni tout à fait
gratuit : il s’agit à la fois d’un «devoir
national», d’une reflexion existentielle,
d’un retour aux origines primitives et par
mi elles, à ma propre mythologie fami
liale. Voici donc retrouvés dans ces «Re
gards Croisés», le grand-père et l’oncle,
le père mythique et son fils, couple étran
gement uni dans une commune convic

A tous les égards, la découverte du Yer
guir constitue pour le jeune homme une

par
Taline TER MINASSIAN

sorte d’étape initiatique : non seulement
à cause du contact permanent et immédiat
de la mort, conçue comme une véritable

tion.

rédemption puisque lui et ses compagnons
ont accompli un «vœu quasi-religieux de
sacrifice», mais aussi parce que la décou
verte des coutumes et de l’histoire de l’Ar

Rouben, figure «héroïque»

ménie, l’amène à renouer avec d’authen
tiques traditions ancestrales, avec la poésie
millénaire d’un pays dont la Mémoire

Il n’est pas inutile de rappeler ici com
bien la figure d’un révolutiomiaire et d’un
fédaï comme Rouben a été,de son vivant
même, l’objet d’une
véritable hérotisation. Héros, au sens grec du terme, c’està-dire auteur de hauts- faits à la réputa
tion légendaire, Rouben tient une place de
choix dans le récit de l’épopée révolu
tionnaire qui s’épanouit au tournant du
siècle dans le Pays, pour libérer l’Armé
nie de la tutelle ottomane. Cependant on
ne retient souvent de ce personnage que
ses fonctions les plus «officielles» : mili
tant de la FRA, ministre de la Défense et
de l’Intérieur de l’éphémère Républi
que Indépendante d’Arménie. Mais der
rière le personnage déjà connu de Rouben
Pacha (surnom que d’ailleus il n’appré
ciait guère),
il faut à travers la lecture
des Mémoires, retrouver un jeune homme
âgé de vingt-quatre ans à peine pour qui
l’aventme au Yerguir, la découverte de
ses habitants et de ses coutumes, le contact
permanent avec une nature âpre et sau
vage, a constitué une véritable épreuve
initiatique.
Rouben, en réalité Minas Ter Minassian,
est né en 1882 à Akhalkalak, petite ville
située aux confins de l’Arménie Soviéti
que, aujourd’hui en Géorgie, où il fut
élevé par sa mère avec ses six frères et
sœurs. Après une formation élémentaire
au Collège religieux d’Etchmiadzine, il
entreprit des études au Collège Académi
que Lazarian de Moscou puis à l’Institut
Polytechnique de Tomsk
en
Sibérie.
Happé par l’effervescence révolutionnaire

ne s’est pas encore effacée.
Rouben n’est pas un fédaï ordinaire. A
ses heures, il se fait historien, archéologue
ou éthnologue, note fièvreusement des
transcriptions d’inscriptions cunéiformes
de l’époque d’Urartu ou
transcrit les
grandes épopées qui se racontent encore en
kurde ou en arménien dialectal comme
celle qui rapporte les hauts-faits d’Alex
andre le(Grand. «Il faut comprendre —écrit
Rouben— la valeur des dessins gravés dans
la pierre, des blocs étrangement dressés
sur les collines, des vestiges qui portent
la marque de l’esprit et de la vie de nos
ancêtres. Les expressions, les gestes et les
chants «grotesques» de leurs descendants
sont des documents sur notre histoire
ancienne et sur le goût et la créativité de
nos aïeux».
Documents soigneusement recopiés sur des
petits cahiers où l’écriture de Rouben s’a
lignait minuscule et régulière, leur compi
lateur n’avait évidemment pas la possibi
lité matérielle de les amener avec lui pen
dant ses longs périples montagnards. En
fouis dans des cachettes rocambolesques ou
expédiés par des moyens divers à l’Institut
Lazarian de Moscou, ces documents ont
été perdus ou sont restés sur leur lieu d’o
rigine. Quel qu’ait été leur sort, leur exis
tence révèle la personnalité de Rouben,
son intérêt très particulier pour cette Ar
ménie ancestrale : les Mémoires ne sau-
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raient donc être réduites à un récit des
prouesses de leur auteur; comme le signale
leur traducteur, 40% du texte original sont
des reconnaissances de terrain, des rétros
pectives ou des reflexions d’ordre histo
rique ou stratégique.

Rouben mémorialiste
«Les récits que nous sommes convenus
d’appeler des mythes sont les produits
d’une activité intellectuelle qui fabrique
du mémorable».. Si cette définition uni
versitaire du mythe peut être considérée
comme valable, les Mémoires de Rouben
relèvent bien de ce genre
particulier :
transcrivant par écrit les faits d’une épo
que qui incarne le réveil national des
Arméniens, Rouben se fait d’une certaine
manière mythographe.
Des centaines de personnages apparais
sent dans ces Mémoires,
qu’il s’agisse
des fedaïs dont la figure illustre
entre
toutes de Kevork Tchavouche, de chefs
kurdes comme Moussa
Begh et
bien
d’autres, ou de simples villageois rencon
trés par Rouben, tous font l’objet de longs
développements où sont dressés leur por
trait et où sont rapportés des conversa
tions hautes en couleur, émaillées de pa
raboles légendaires ou bibliques qui res
tituent le sens d’une morale codifiée de
l’honneur. Cruelle morale en vérité, par
fois dénoncée par Rouben comme les res
tes de «traditions pétrifiées», notamment
pour les femmes adultères dont le sort est
peu enviable à l’image de la fille de Tatersgom, l’épouse du fedaï Hovan, inspira
trice de l’épopée en vers de Kostan Zarian.
Pour les fedaïs, qu’il soit question du com
bat révolutionnaire ou du jugement d’une
femme exposée à la tentation, le sens de
l’honneur amène
invariablement à la
mort, rédemptrice et purificatrice. Mais
paradoxalement, parce qu’elle est accom
pagnée d’une force de conviction inébran
lable et surtout parce qu’elle s’inscrit dans
le cadre d’une société «vivante», cette mo
rale «anatolienne» enseigne un certain sens
de l’existence.
Sans nuances apparentes, le combat des
fedaïs est intégré dans une vision reli
gieuse manichéenne, paganisme et chris
tianisme mêlés, opposant dans une lutte
sans merci les forces du Bien à celles du
Mal comme le rapportent les paroles aux
accents décidément homériques de l’un des
plus chers compagnons de Rouben, Guialcho Manouk alors que tous deux sont au
milieu du fleuve : «les eaux noires sont
haram et obscènes; les eaux claires sont
sacrées et donnent la vie. Dans les unes,
il y a des diables qu’il faut éliminer par
le feu; dans les autres, vivent les anges du
Ciel et tous les Saints». Guialcho Manouk
n’était qu’un montagnard à demi-bandit
avant d’embrasser la carrière de fedaï; en
lisant ces quelques phrases rapportées par
Rouben, on comprend davantage comment
militants et révolutionnaires
ont
dû
adapter leurs objectifs politiques pour les
intégrer dans une conscience populaire
souvent poétique et volontiers animiste.

Rouben révolutionnaire
Les fragments choisis par Waïk Ter Minassian pour l’édition française des Mé
moires relatent
les activités du
jeune
Rouben à la tête des groupes de fedaïs qui
sillonent le Darone entre 1906 et 1908.
Témoignage sans équivalent sur la guerre
révolutionnaire et qui place le récit de
Rouben au premier rang de ce genre, les
Mémoires donnent une idée très précise de
ce que fût le rôle des fedaïs dachnaks :
entraînés, harnachés, armés,
ces petits
groupes de dix ou quinze combattants sont
constitués en unités de combats mobiles;
leur rôle est multiple : éduquer et éveiller
la conscience nationale des populations
locales, susciter leur résistance face aux
institutions et aux fonctionnaires de l’Em
pire Ottoman mais aussi face aux exactions
et aux pillages auxquels se livrent pério
diquement les tribus kurdes de la région.
Aussi, l’activité des fedaïs ne se limitet-elle pas au combat : grâce à la propa
gande diffusée par tracts et brochures,
véhiculée par le chant des bardes et des
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troubadours (achoughs) qui intègre l’ac
tion des fedaïs dans la tradition de l’épo
pée de David de Sassoun, il s’agit de re
prendre le contrôle des villages de la ré-,
gion en leur imposant peu à peu des règles
et une conduite propre
au Arméniens,
conformes aux objectifs de l’organisation
armée de la FRA.
1
Ce but exige moins une idéologie pré
cise (d’ailleurs rendue de plus en plus
rudimentaire par le contact avec la pay
sannerie locale) que des actions concrètes
menées sur le terrain : résoudre la ques
tion agraire en empêchant le grignotage
des terres arméniennes par les paysans
enrichis turcs ou kurdes et favorisé par la
complexité des statuts fonciers dans l’Em
pire Ottoman, empêcher les Arméniens
d’avoir recours aux institutions judiciaires
ottomanes, tels étaient les modes d’action
possibles pour les fedaïs qui créaient dès
lors un véritable climat de guérilla rurale.
Par ailleurs, il fallait s’inscrire dans le
cadre de la féodalité locale, maîtriser les
conflits divers qui ne manquaient pas de
survenir entre les différents clans kurdes
pour que les fedaïs parviennent à établir,
au moins temporairement leur souverai
neté sur tel village et s’assurer la fidé
lité de tel autre. Surtout, l’établissement
d’un contrôle relatif sur la région impose
une «diplomatie» auprès des Achirets (tri
bus kurdes), faite d’alliances, de fidélités
jurées, puis immédiatement trahies. Face
à la duplicité de certains Torouns (nobles
Kurdes) comme Ghassem Begh, Kevork
Tchavouche choisit de déployer une tac
tique faite de «charme et de terreur». Mais
les amitiés et les accords conclus avec les
Kurdes ne sont pas suffisants; souvent les
fedaïs doivent s’assurer une tolérance rela
tive de la part des autorités locales grâce
à des moyens divers dont la corruption
apparaît entre tous comme le plus effi
cace.
Enfin, une part importante des Mé
moires est
consacrée au problème
des
relations entre les Dachnaks et l’Ittihad
dont l’action aboutit en 1908 au renverse
ment du régime
hamidien. Les pages
consacrées par Rouben à ce thème sont
évidemment du plus haut intérêt : per
suadé qu’il faut accompagner l’Empire
Ottomon dans son effort de réforme consti
tutionnelle qui seule permettra de don
ner une place nouvelle aux Arméniens,
Rouben médite longuement sur le caractère
éphémère de l’alliance entre Dachnaks et
Jeunes-Turcs. Bilan amer, lorsque l’on
connaît la suite des événements, qui est
finalement celui des erreurs tactiques du
parti. Avec une certaine lucidité, Rouben
analyse l’incapacité de celui-ci à formuler
des revendications d’ordre général, hors
d’un champ national spécifique,
erreur
qui, selon lui, a conduit à
«l’inflexion
ultérieure de l’Ittihad
vers le panisla
misme et le pantouranisme».. Mouvement
au programme encore informe en 1908,
l’Ittihad aurait pu formuler une orienta
tion «fédéraliste» si les peuples de l’Em
pire Ottoman n’avaient pas succombé à
l’orientation
catastrophique sur le plan
politique, vers les intérêts nationaux spé
cifiques. «Nous avons laissé passer cette
occasion parce que nous n’étions pas psy
chologiquement prêts à passer du cadre
national au cadre ottoman».
Reflexion
lourde de sens car cette incapacité poli
tique a entrain© la rupture en 1914 et ses
suites dramatiques, elle
est aussi d’une
étonnante actualité. Conscient de formu
ler un jugement sans complaisance sur la
politique de la FRA, Rouben ne revient
sur ce passé que pour mieux éclairer l’a
venir.
A l’heure de l’éclatement de l’empire
soviétique et de la proclamation de l’in
dépendance de l’Arménie, au moment où
la diplomatie de ce jeune état se confronte
de nouveau au dilemme épineux du choix
entre protecteurs et ennemis traditionnels,
la lecture des Mémoires de Rouben vient
éclairer nos consciences politiques. L’his
toire certes ne se répète pas, mais la situa
tion géopolitique de l’Arménie
impose
d’elle-même la reproduction de situations
passées et dont l’issue ne semble guère en
visageable sans le choix d’orientations nou
velles.
TALINE TER MINASSIAN

ՒԵ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

———————

Հ--------- ---

ԲԱ&ՒԼ

ՀՒՒԱՆԴԱՆՈՑՒՑ ԴՈՒՐՍ

Հիւանդանացում գիշերապահ եմ •
Պիտի հսկեմ հիււսնդներին,
Ւրենցից, շրջապատ ունենալուց ձանձրացած հիււսնդներին ,
ՈրպԷսգի ինքնասպանհէթիւն չգործեն:
Ամէն ձայն, շշուկ
Յիշեցնում է պարտականութիւնս,
Ւացի, անօթի եղած պարագայիս ,
գետին ընկող հացի փշրանքների աղմուկը :
Պատուհանից դուրս եմ նայումՏարօրինակ է գիշերըՀիւանդների սենեակից նայում եմ փողոցին
Եւ փողոցը ընկերակցող լապտերին ,
Որոնք Կաղանդին,
Մինչ ուրիշ տկերում մարդիկ իրար են նայում,
Դիշերուան իր ընթացքն են ցոյց տալիս,
Ւր ուղին,
Որով հիւանդներից ոչ մէկը անցնելու իրաւունք ունի •
Հիւսւնդները իրաւունք ունեն լքիայն պատուհանից դուրս նայել •
Դա էլ երբեմն,
Որովհետեւ ոմանք փորձել են պատուհանից վար ընկնել փողոցի վրայ :
Ուտելուց յետոյ սկսում եմ մօրս նամակ գրելՅանկարծ հիւանդներից մէկը արթնանում է, անկողնու վրայ նստում 1ւ ասում.
— Շատ թարմ եմ, կարծես մեոելներից եմ յարութիւն ստել •
— Մրսո՞ւմ էք, պատուհանը փակեմ■
֊ Ոչ Հայր Սուրբ ■
Պատասխանում է եւ շարունակում քնել :
Առաւօտեան , երբ գիշերսսդահութեան ժամը վերջացաւ ,
Փողոց դուրս ելայ եւ հեստնալուց ւսոաջ
Նայեցի սենեակի պատուհանին :
Չգիտեմ հիմա ինչ են ւսնում հիււսնդները ■
Թերեւս արդէն նախաճաշում են,
Կամ մէկը լուցկի է փնտռում օրուայ առաջին ծխախոտը վառելու համար,
Եւ կամ միւսը,
Չգիտեմ,
Փորձում է իրեն սպաննել :
Հաար, 1990, Նոյ - 25

♦
Դիշերային անզերծ մտքեր
Հովացնում են երեսիս գոյնը,
Եւ դաշտի աներէկ , անվաղ ծաղիկներին
Վերածում աշխւսրհական սուտ միջադէպի'
Աշնան :
Տների մէջ խցուած ձայները
Աճում են անընդհատ ուղեղիս մէջ
Եւ գիշերային դեգերումս
Դարձնում ինձ սիրելի'
Սնոտի մի սիրելիի,
Որը հեռանալու է ինձնից,
Երբ փորձեմ տխրութեանս 1օրը յիշել'
Նորից անցեալը :
Միրնիխ, 1990, Հոկ-

♦
Վախենում եմ նայել ճամբորդներին,
Որոնց տարընթաց տրամադրութիւնները
Պարպում են տարանցման ճամբան փակով
նախանձաբեկ ոստիկանին :
Դիշերը, ժամը երկուսին ,
Երբ գնացքը կանգնում է,
Եւ ձիւնի տակ , մի քիչ քայլելով
հասնում եմ ոստիկանատան,
Անցագիրս եմ սեղանի վրայ դնում, եւ
սարսափում ոստիկանից'
Ւր ձանձրացած տրամադրութիւններից,
Տարանցման մէջ հալհլող, մաշուող իր կեաճքից :
Երկաթուղիների վըայ նետուած ճամպրուկս
Կարգի եմ բերում, կանոնաւորում, հին վիճակին վհրադարձնոլւք’
Եւ սկսում եմ սպասել
Յաջորդ առաւօտեայ գնացքին :
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LES VANITÉS
DANS LA PEINTURE DU XVIIe
Conçue par le Musée des Beaux-Arts de
Caen l’exposition «Les Vanités dans la
peinture du XVIIe», est actuellement pré
sentée au Musée du Petit Palais à Paris
qui la dédie au grand historien
d’art,
André Chastel, récemment décédé.
Le crâne hante les tableaux. Déposé aux
pieds du Christ en croix, il rappelle la
faute d’Adam et devient ainsi l’objet de
méditation des Saints, particulièrement
de Saint Jérôme, qui incarne, par son
travail d’ermite traducteur et messager, la
jonction entre la pensée chrétienne et la
beauté formelle de la culture païenne.
(La peinture des vanités recourt du reste
à une transposition des deux mondes :
Pandore, Vénus, la femme au
miroir,
équivalant à Eve et les attributs de l’or
gueil féminin n’ont pas disparu du décor
ascétique dans lequel
Marie-Madeleine
médite. Ils rappellent à la convertie son
état de pécheresse). Peu à peu, le crâne
quitte le décor purement religieux pour

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie, Professeur
à l’Université Nouvelle de Lisbonne >

s’infiltrer et s’imposer dans les natures
mortes (qui, au XVIIe, s’appelaient «vie
coye», «stilleven», c’est-à-dire, «vie tran
quille»). André Chastel parle d’une «in
vasion de la tête de mort» dont le succès,
qui s’étendra sur deux siècles et du nord
au sud de l’Europe, indique nécessaire
ment une diversité de significations, un
«éventail d’implications»..
Alors que, dans le cadre de la peinture
édifiante, les Latins font appel à la figure
sainte pour inviter le spectateur à l’humi
lité, le Nord, sous l’influence de la Ré
forme, abandonne la figure humaine pour
se tourner essentiellement vers la com
position d’objets.
Svetlana Alpers a dé
montré comment cet étalage d’une «col
lection de matériaux» engendrés par la na
ture et travaillés par l’homme rattache
l’artiste aux artisans. En
outre,
parce
qu’elle veut donner à voir la nature des
choses, la peinture hollandaise du XVIIe
révèle son attachement à la philosophie
de Bacon (1). Répondant au programme
d’observation et de domination de la na
ture proposé par Bacon, l’artisan emprunte
à la nature ses matériaux et rend, dans la
forme, l’explication de la
nature des
choses. A sa suite, l’artiste choisira de les
représenter, tel le peintre hollandais, Da
vid Bailly, dont les natures mortes met
tent en évidence, à travers tous les sym
boles de la vanité, la fragilité de l’œuvre,
c’est-à-dire son essence simulacrale. La
-’ille de Leyde, célèbre pour son univer
sité, apparaît alors comme centre à la fois
spirituel et scientifique, où l’observation
։t l’étude se trouvent encouragées dans la
uesure où elles seules permettent d’at
teindre ime sagesse quasi stoïcienne, équ■'alente à la tranquillité de l’âme. Ainsi,
es représentations de squelettes qu’André
chastel a appelées «anatomie moralisée»,
relèvent-elles d’une double voie d’étude,
îelle de la médecine, de la précision scien
tifique, d’une part, qui mène,
d’autre
Paft, à la méditation, à l’éducation spiri
tuelle. Mais seules les sciences aussi ali
mentent la vanité du savoir, cette vanité
suprême d’avoir décelé la vanité,
dont
Pascal, —pour qui la peinture n’était que
vanité—, avait soupçonné la présence au
c°eur même de la «libido sciendi» : «La
vanité est si ancrée
dans le cœur
de
1 homme, qu’un soldat, un goujat, un cui
sinier, un crocheteur se vante et veut avoir
es admirateurs; et les philosophes mêmes
eu veulent; et ceux qui écrivent contre
veulent avoir la gloire d’avoir bien écrit;
Çeux qui les lisent
veulent avoir la
S^uire de les avoir lus; et moi, qui écris
Çeci, ai peut-être cette envie; et peutetre que ceux qui le liront....» (2).

Կ ambivalence qui caractérise le traitecveut de la vanité du savoir (dont les sym0 es iconographiques seront les instru
ments et les livres), se remarque égaleJ^ent dans celui de la vanité du pouvoir :
es richesses entassées soulignent la dis

parition inéluctable de la vie terrestre
mais exhibent, simultanément, le raffine
ment et la beauté des productions hu
maines. Il en ira de même pour les plai
sirs. La peinture hollandaise apprécie les
scènes
de genre et
glisse,
dans
ses
tableaux de la vie quotidienne, qui sont
des tableaux du plaisir procuré par les
sens, des symboles de notre
existence
éphémère (fumée, bulle, sablier), ou des
éléments faisant allusion à une culture po
pulaire (dictons, chansons) prévenant le
spectateur contre les excès des plaisirs.
Cependant, comme le remarquait Hegel,
c’est ce plaisir même que l’art hollandais
transmet et c’est pour cela que nous sup
portons sa vulgarité : «alors même qu’il
passe des sujets insignifiants et contingents
aux scènes de la vie paysanne, à la nature
grossière et vulgaire, ces scènes sont telle
ment pénétrée^ de naïve gaieté et de joie
spontanée que ce sont cette gaieté et cette
joie qui semblent constituer le vrai conte
nu, et non la grossièreté et la vulgarité des
scènes... Cette intuition de l’intime nature
humaine et de ses vivantes formes et mani
festations extérieures, ce plaisir naïf et
cette liberté artistique,
cette fraîcheur
joyeuse de l’imagination et cette sûre
hardiesse de l’exécution, voilà ce
qui
forme la note poétique qui anime la plu
part des créations des grands maîtres hol
landais» (3). Au demeurant, Anne-Marie
Lecoq a signalé le double jeu constitutif
des «vanités» hollandaises : «on pourrait
dire que les plus belles Vanités hollan
daises du XVIIe siècle dénoncent la mort
cachée derrière les choses aimables de la
vie tout en magnifiant leur charme et leur
beauté» (4).
Dénonçant tous les genres de vanités, le
peintre risque alors d’atteindre le comble
de la vanité. Aussi choisit-il de tourner
son art en dérision dans ce qui constitue
le sommet même de son art : le trompe
l’œil. Le tableau devient présence, il sort
du cadre, crée un espace illusoire, une
autre dimension. Mais,tout à la fois,il pré
sente sa fragilité, sa disparition, en incor
porant des citations de dessin, en laissant
mie mouche se poser, ou en révélant une
lacération, une béance. En conséquence, le
double jeu, l’ambivalence —qui se re
flète dans la mise en abîme— définit l’es
sence même de l’esprit baroque, qui se
fonde sur un rapport spécifique à la mort.
Comme l’a indiqué André Chastel, la mise
en scène luxueuse, grandiose, devient le
moyen le plus brutal de dénoncer le faste
et elle se déploie, de façon particulière
ment éclatante et macabre, dans le déco
rum des pompes funèbres. Cette théâtralisation-annihüation (théâtre de la cruauté?),
apparaît comme le
propre
du ba
roque : «Cette insistance, parfois force
née, sur le trépas, ce besoin de dénoncer
les grandeurs tout en les
magnifiant,
posent un problème qui tient assez intime
ment à ce que nous nommons la spiritua
lité, le goût et l’art baroques» (5). Si le
symbole du squelette éclaire l’esprit re
ligieux de l’art baroque ou son lien avec
le moyen âge, il exhibe en outre, comme
le souligne encore Chastel, 1’«obsession anatomique» d’une époque,
c’est-à-dire
qu’il témoigne des préoccupations scienti
fiques de l’âge baroque, de sa façon de
s’interroger sur le mystère de la vie. Or,
l’exposition présentée au Petit Palais,
à force d’insister sur
l’efficacité
reli
gieuse de la rhétorique picturale, tend à
reléguer à un plan secondaire ce rap
port à la science, principalement à la mé
decine, ainsi qu’à une résurgence de l’é
picurisme.
Le tableau de Karel Dujardin, «Allégo
rie» (Musée de Copenhague) montre un
enfant soufflant des bulles de savon, de
bout sur une coquille flottant au milieu
d’un océan où pointe la tempête. Le com
mentaire nous le présente comme une fi
gure du Christ et considère ce tableau
comme une allégorie de la Rédemption.
Cette interprétation nous semble réduc
trice dans la mesure où le thème de l’en
fant soufflant des bulles de savon —qui se
retrouvera même, mais dans un tout autre
esprit, chez un Manet (6)— correspond à
une apologie de la vie, il offre une repré
sentation épicurienne de la nature, c està-dire non pas d’une nature innocente mais
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NOISY ET MONTPANASSE
Je change à l’hôtel l’argent nécessaire
et nous partons dans notre véhicule au
bruit de mobylette. Nous avons opté pour
un petit village en bord de mer, au sudun cul de sac. Il devrait être moins «pas
sant» : Sougia, via Skines, où un marché
aux oranges est célèbre pour ses danses
populaires, réduites à une manifestation
annuelle. Sougia, dit le guide, avec ses
tavernes en bord de mer.... s’assure un ave
nir touristique certain. Si c’est pour l’a
venir, tâchons de passer avant. Nous pi
quons vers le Sud sur un mince filet
d’asphalte, dans une incessante valse de
montées et descentes en virages. Bords de
route couverts de fleurs bleues, mauves,
blanches nombreuses, inconnues, qui nous
offrent leurs richesses dans notre
lente
avance. Nous nous arrêtons souvent, ra
fraîchis par l’air de la montagne. Une
jeune oliveraie
constelleée de
fleurs
jaunes, grimpe en un vallon vers le soleil
dans des reflets de lumière bercée par le
vent.
- Que de toiles à peindre! Tu enre
gistres tout j’espère ? dis-je à Papken.
- Bien sûr! Fais-moi quelques photos.
Ce sera de bons documents. Essaye d’avoir
ce fond avec les oliviers en colline jus
qu’à l’horizon.
Nous commençons à descendre
vers
Sougia. Là, tapis sous un arbre, deux petits
oratoires fraîchement blanchis nous
at
tendent. Nouvel arrêt.
Leur simplicité
nous appelle.
Quelle est leur histoire ?
Qui les a
construits ?
Forme rare. Sur un socle
massif et court, un cube ouvert
d’une
porte ceintrée reçoit trois culs de fours
sur les côtes et un petit dôme en toiture.
Réplique miniature
d’une chapelle ?
L’autre oratoire deux fois plus petit, avec
sa porte verte, et sa voûte mince sur deux
murs puissants, donne de
l’échelle à
l’autre. Une lampe à huile vacille au fond
de l’un comme de l’autre. Pure supersti
tion, véritable vie religieuse? Quelqu’un est
là quotidiennement pour maintenir la
flamme.. Est-oe pour dire au passant : sa
vez-vous prendre soin de la vôtre ?
Ces deux formes
adossées l’une à
l’autre, tel un vieux couple dans l’ombre

d’une nature qui est toujours
déjà là.
L’enfant soufflant des bulles de savon est
comme la nature, ou la nature est comme
un enfant, ce qui ne veut pas dire qu’elle
est pure et
innocente
mais simple
ment
qu’elle est,
comme
l’enfant,
semblable
au
signe
ou
à
l’auto
mate et que, par conséquent, elle produit
un beau spectacle en transformant la ma
tière; sa production n’est pas une créa
tion ex nihilo mais bien au contraire une
reproduction, une variation, une série,
une mise en œuvre de la mimesis. A tra
vers le thème de l’enfant soufflant des
bulles, c’est donc la question même du
tableau et du rapport de l’artiste à l’imi
tation qui se trouve posés et, dans le do
maine de la philosophie, celui du maté
rialisme issu de l’épicurisme (7). Le plai
sir que le tableau offre à la vue ne man
que pas de renvoyer ici au plaisir char
nel. Tout, dans une toile comme celle de
Karel Dujardin, nous signale un hymne
à Aphrodite, déesse de l’amour, née du
mélange visqueux des vagues et du sperme
divin et qui, à peine sortie des flots écumants, est porté par les zéphyrs. La bulle
de savon, dans la mesure où elle enve
loppe d’air, emporte un peu du souffle
vital, du pneuma. Le tableau dit la res
piration, le souffle, non pas l’humanité
de l’enfant mais au contraire son anima
lité. Le thème de l’enfant soufflant des
bulles de savon met en évidence la pré
sence du bruit dans le langage, d’un pa
rasitage de la rhétorique. La bulle est un
babil, le terme anglais «bubble» évoque
le «blabla» français aussi vide de sens que
certaines promesses italiennes («non sono
che bolle di sapone»). Babel aussi qui
menace les langues, comme la tempête,
au fond du tableau de K. Dujardin, me
nace la ville. L’enfant soufflant des bulles
de savon, tableau du sublime en peinture,
met en place, paradoxalement, à travers
la minutie et l’exactitude, le brouillage

feuillue de ce bord de route, me revien
dront souvent en mémoire. Je leur suis
reconnaissant d’être là. Humble,
mais
bien réel témoignage. Geste attentif, rap
pel de vie, que devenons-nous sans cela ?
Je m’en ouvre à Papken.
- Oh ! tu sais, ce ne sont plus des va
leurs à la mode. Cela fait vieux jeu. Au
jourd’hui, il faut foncer, avoir du fric,
se battre. Avec mon recul, je trouve cela
non seulement fatiguant, mais tellement
stérile. Toute notre époque fait fausse
route, enivrée de confort matériel. C’est
un raz de marée, un cataclysme des es
prits, plus personne n’est debout, à part
quelques artistes. Tous sont couchés, al
longés, laminés devant les nouveaux dieux.
- Les artistes ?
- Je ne parle pas des connus, Picasso et
autre Dali, ce sont des exemples. Oui, ils
ont un métier formidable. Leur problème,
c’est qu’ils se sont vendus, surtout Dali.
Ils veulent faire une œuvre, épater la ga
lerie. C’est terrible. Tu ne le comprenais
pas quand tu étais plus jeune. C’est peutêtre pour cela qu’à l’époque de Mont
parnasse, sans le savoir, je suis resté moimême.
Les artistes dont je veux parler, c’est
autre chose. Je pense à ceux qui s’ex
priment dans leur vie de tous les jours.
Mon exemple type, c’est Kazantzakis.
I! cherche, va dans le détail, revient sur
le sujet, la vie, dans tous ses livres. Pour
moi, la plupart des vrais artistes ne sont
pas connus. Cet art-là n’est pas fait pour
être vendu, c’est le témoignage d’une vie,
d’une passion de comprendre. Tout au
moins de leur vivant, parce qu’après des
Van Gogh, des Gauguin, après leur mort
on s’en régale, le commerce s’en
em
pare.
Pour revenir à ce que je te disais, celui
qui échappe à notre monde mécanique,
c’est celui qui met la vie comme art. Peu
importe
le moyen
d’expression.
Les
maîtres de sagesse ne font rien d’autre que
vivre.
Crois-moi, c’est l’art par excel
lence.
Quand je dis dans notre monde méca
nique, je me trompe.
De tout temps,

même du tableau, sa babélisation, ren
voyant le spectateur à une antévision insé՛
parable du souffle de la non parole.

(1) ALPERS S.; The Art of describing:
Dutch Art in the Seventeenth Century,
The University of Chicago, 1983. La tra
duction française de cet ouvrage a récem
ment été publiée chez Gallimard.
(2) PASCAL; Pensées (frag.. 153-frag. 150
de l'éd. Brunschvicg), Œuvres Complètes,
(texte établi par J .Chevalier), Paris, NRF
(Pléiade), 1954,,p. 1129.
(3) HEGEL;
Esthétique, 7,
Paris,
Aubier Montaigne, 1955, pp. 152-153.
(4) LECOQ, A.-M.; Catalogue :
La
peinture dans la peinture, Dijon, 1983,
p. 187..
(5) CHASTEL, André; Fables, Formes,
Figures, Paris, Flammarion, 1978, է.
1,
p. 206.
(6) Nous avons examiné le tableau de
Manet «Les bulles de savon» (1868, Musée
Gulbenkian, Lisbonne) dans son rapport
aux toiles hollandaises du XVIIe et à la
philosophie de la
médecine empreinte
d'épicurisme, qui trouve encore un écho
chez des artistes contemporains comme
Agam ou Roy Lichtenstein. Cf. notre ar
ticle «Des bulles de savon : La Mettrie
et quelques peintres machines», paru dans
la revue d'esthétique, La Part de l’Œil,
n° 5 (Topologie de l'énonciation), Acadé
mie Royale des Beaux-Arts, Bruxelles,
1989.
(7) La Mettrie écrira, dans son Système
d’Epicure (1750), «7e ne puis voir ces en
fants qui avec une pipe et du savon battu
dans l'eau, s'amusent
à faire ces belles
vessies colorées que le souffle dilate si pro
digieusement, sans les comparer à la Na
ture. Il me semble qu'elle prend comme
eux, sans y songer, les moyens les plus
simples pour opérer», Œuvres philoso
phiques, Berlin, 1774, է. 1, pp. 229-230.
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cela a été ainsi. La vie est rare, la course
vers ceci ou cela fréquente.
- Et nous que sommes-nous venus cher
cher ici ?

N’est-ce pas aussi une course

à la vie ?
- Si tu veux. Tu mélanges les deux.
Celui qui court pour être, fait fausse
route. Il fait semblant. L’alchimie
est
un lent travail de répétition, pas une
course forcée contre la montre. Nous, ici,
on n’a pas de programme, à part de s’of
frir du temps ensemble. C’est un plaisir
rare ça aussi. La fête en plus, c’est d’être
ici.
- Cela parle à nos racines, à ton his
toire. Depuis mon voyage en Grèce il y a
vingt ans, ce pays m’a adopté et je m’y
sens chez moi. Tu as raison.. Tout simple
ment, nous sommes
ici ensemble chez
nous. Quoi de plus naturel ? Pourquoi
compliquer ?
Sur la route, un brusque et énorme tas
de terre. J'avais constaté depuis plusieurs
kilomètres que la route n’était plus d’as
phalte mais de cailloux cylindrés. Dans
cette combe boisée tout proche de Sougia, impossible de passer sur les côtés.
- Il y a des engins derrière les arbres
de l’autre côté du virage. Ils n’ont pas
l’air pressé. Que fait-on ? C’est l’unique
accès pour Sougia.
- Allons les voir patron,

dit Papken,

pas le moins du monde ému par cet ava
tar.
Le temps de sortir et de faire quelques
pas, un engin arrive,
pelleteuse caho
tante.. Un passage nous est fait, larges or
nières de terre meuble. Notre minuscule
trottinnette nie semble peu appropriée à ce
type de piste. Nous passons et nous salu
ons d’un large sourire ces hommes ins
tallés dans leur lenteur.
Quelques centaines de mètres plus loin,
nous rejoignons l’ancienne route et com
prenons alors leur travail : c’est un sen
tier à mulet carossé,
impossible de se
croiser. Nul doute, il faut changer cet
accès pour le développement d’un avenir
touristique.
Un homme marche à notre rencontre,
chemise noire, bottes noires jusqu’aux
genoux, campé comme
sur un cheval,
arqué. Sa démarche est raide, digne. A
notre passage, notre salut n’éveille aucun
mouvement sur son visage.
Pour lui,
sommes-nous déjà l’avenir qui arrive et
qu’il ne voit pas ?
Sougia. Un hameau perdu en bord de
mer, pas dé port, une plage. Une cin
quantaine de cubes blancs et gris, une
gargotte sur la plage, un petit hôtel de
cinq ou six chambres refaites à neuf,
orientées vers la mer à une bonne cen
taine de mètres d’elle. Une enseigne lumi
neuse Lowenbrau avec son lion, fixée au
poteau électrique. Pas un chat. Une boîte
à lettres jaune sur un mur blanc au so
leil. Quand partent-elles d’ici les lettres ?
- Qu’en penses-tu. C’est vraiment un
coin perdu dis-je à Papken qui s’étire en
sortant de voiture.
- «Dieu est grand et nous sommes ses
serviteurs». Mangeons un morceau et l’on
verra après.
- Tu veux un ouzo ?
Quelques tables sont disposées devant
l’hôtel-restaurant. Toiles cirées blanches.
Sous les ifs et les tamaris, l’ambiance est
agréable. L’espace de terrasse se délimite
par des cannes de bambous fixées à angles
droits coupant la vue sur la mer comme
une toile de Mondrian. Un timide bougain
villée y grimpe, ponctué au sol par les
inévitables bidons métalliques fleuris et
peints à la chaux.
Derrière un bosquet de lauriers-roses,
trois hommes s’affairent. L’un tient à la
main une murène noire à la gueule
de
mort ouverte, menaçante, pendant qu’un
autre en treillis vert, accroupi, la dépèce.
Un troisième à la face massive, veste de
cuir, pull gris et cigarette à la main, ob
serve la scène en se voulant connaisseur.
Je me réveille le lendemain dans une
pièce inconnue, minuscule. Le lit voisin
est vide. Papken, discret et silencieux, ma
tinal comme à son habitude, m’a laissé ré
cupérer de mes excès nocturnes. Toute la
journée d’hier me revient comme une
fresque accélérée.
Notre repas de midi fait d’excellents
petits barbounias,
nom grecs pour les
rougets, grillés et arrosés d’un vin géné
reux. Papken au soleil avec son
profil
Imprimé sur les
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léonin, comme voguant dans le ciel. Le
ronronnement du bâtiment sombre et sale
entre nous et la mer : un moulin à huile
d’olive mécanique sans doute. La sieste
sous les arbres au bout du sentier qui part
de l’église aux mosaïques pré-chrétiennes.
Le visage vieilli de Papken endormi à côté
de
ces fleurs étranges, calices violacés
d’une trentaine de centimètres, tirant vers
le noir. Fleurs de mort. Ambiance sombre
qui fait écho aux collines noires de l’ouest
et aux abords noircis du moulin. Pour
quoi ce noir partout ?
Ballade hésitante de l’après-midi. Nous
ne trouvons pas notre coin ici non plus.
•Comme un préalable nécessaire pour être
enfin vraiment disponible à l’autre. Et
puis, trop de monde. Le repas du soir
qui s’éternise à notre grande table où les
trois hommes à la murène du matin vien
nent s’asseoir avec le vieux tenancier au
visage taillé au couteau.
Dans la nuit
sombre, sa chemise noire lui fait une tête
qui semble flotter, sortir du néant de la
nuit. A force de raki, ils conversent avec
Papken et entrent dans d’interminables
histoires de maquis pendant l’invasion al
lemande, toute la révolte devant l’occu
pant réveille l’âme farouche du Crêtois
qui chassa le Turc envahisseur.
Cette soirée mangée par ces convives aux
éclats souvent joyeux m’a privé de Papken
se démêlant avec le grec qu’il doit dé
chiffrer et me traduire. J’en glisse davan
tage que de coutume vers mon verre géné
reusement rempli au raki qui se laisse si
agréablement boire, et je n’ai pas vu ar
river ma limite. Il me semble avoir fuit
pour me coucher.
Goût du noir, de la mort, de coupure,
de séparation préfiguration d’un futur que
nous sommes venus éloigner en venant ici
tous les deux, en partage de présence.
Je me lève et trouve Papken solitaire, à
nouveau installé devant la grande
table
blanche, buvant un café oriental. Le soleil
léger du matin nous pénétre.
- Bonjour, dis-je.
- Bien récupéré de ta cuite ?
- J’ai la gueule de bois. Cela faisait
longtemps, des années. Celle-là, je ne l’ai
pas vu arriver. Et toi ?
- Oh ! tu sais, moi je ne peux

plus

abuser. Tout va bien.
- On déjeune et l’on va voir plus loin
l’autre village qui se nomme Paléochora.
Nous aurons là plus de choix. Qu’en pen
ses-tu ?
- D’accord.
J’apprécie ce moment où tout est en
core possible dans la journée. Comme à
Sillance le matin, j’ai envie d’entendre
Papken dévider le fil de ses histoires.
- Comment tes parents se sont-ils ins
tallés à Noisy ?
- Quand Sodjoudj est mort. La sœur de
papa a vendu le terrain de Bobigny et a
donné une partie de cet argent pour ache
ter un terrain à côté d’amis arméniens.
Avec le peu d’argent qui restait, Papa
a fait livrer les matériaux pour commen
cer la maison. Les samedi et dimanche
nous allions en famille
l’aider à cons.
traire.. Harout venait aussi. C’est comme
ça qu’il acheta avec Eva un terrain juste
en dessous sur la route de Gournay.
Les parents sont venus s’installer avant
que le chantier ne soit terminé, bien avant
la guerre. Dédé était d’une économie in
croyable. Je le vois encore, rue Mouffetard, ramasser toutes les caisses en bois
abandonnées par les marchands en début
d’après-midi. Le soir, tranquillement, avec
son couteau, il démontait tout proprement
et taillait de fines baguettes d’un centi
mètre et demi. Il en faisait des paquets
bien ficelés qu’il amenait à Noisy le di
manche pour les clouer sur les chevrons
du plafond comme lattis à recevoir le
plâtre. Il achetait le moins possible. Nous
avions très peu d’argent. Je t’ai raconté
qu’il se faisait payer au prix juste et que
maman,
façonnière
de pantalons,
ne
gagnait pas beaucoup non plus, et il y avait cinq bouches à nourrir. Mais papa
était content, il avait ses arbres, ses poules,
son jardin.. Au fond, nous ne manquions
de rien.
Par la suite, quand j’ai gagné une grosse
somme par les toiles que je faisais pour le
comte d’Andigny et qu’il signait,
j’ai
donné cet argent à mon père. Il ne com
prenait pas comment je pouvais gagner
autant avec des petits pinceaux et des tubes
de couleur. Pour lui, ce n’était pas un tra
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vail. Enfin, il était très content et il a pu
terminer la maison en faisant l’enduit ex
térieur.
Je t’ai raconté cette histoire du comte ?
- Je ne ni’en souviens plus en détail.
Vas-y.
- C’était une des figures que j’avais
rencontrées à Montparnasse. Il était très
doux, très gentil, riche, et se disait peintre.
Sa peinture était tocarde. Il adorait les
nus. Nous avions passé un accord. Il payait
une partie du loyer de mon atelier, me
fournissait en toiles et tubes et pouvait
venir quand il voulait. Je crois qu’il de
vait avoir un problème d’organe. Il ne
pouvait pas passer à l’acte.
De temps en temps, avec Briquet et
d’autres copains, nous faisions une séance
de modèle avec des copines qui ne nous
faisaient pas payer. Une fois il y avait
deux filles, des filles légères. Le comte
d’Andigny était là, il les appelait «Made
moiselle».. Tu parles ! Il leur tournait
autour «Non, le bras comme ça, la jambe
plus en avant» et ainsi de suite, en les
touchant délicatement. Les filles se mar
raient et buvaient le champagne qu’il
avait apporté de sa cave, excellent, avec
tout un tas de nourriture. Pour nous,
c’était une aubaine.
11 signait les toiles qui lui plaisaient et
les embarquait. Aucune idée de ce qu’il
en faisait. Je m’en foutais. Et puis il a
disparu. Je ne sais pas ce qu’il est devenu.
Problème de santé. C’était un chic type,
agréable, un peu précieux, d’une autre
époque..
- Tu avais ta vie à Montparnasse et le
dimanche tu allais à Noisy. Deux mondes
différents, la liberté
totale et l’ordre
patriarcal.
- Oui, à Montparnasse tout était pos
sible. Dans notre repaire, le Dôme au car
refour Vavin, venait souvent O’Brien avec
son canard. Tout le monde le connaissait.
Tl s’asseyait en terrasse, le canard sur une
chaise, et eonmmandait au garçon deux
pernods dont un dans un verre large.
Coin-coin, coin-coin, le canard
se ta
pait tous les jours son pernod et après se
faisait caresser par tout le monde. Une his
toire de fous. On riait de bon cœur.
En parlant de rigolade, une autre scène
me revient à l’esprit. Je ne sais
plus
si c’était au Dôme ou à la Coupole. Nous
allions y manger de temps en temps quand
nous avions du fric. Sinon, nous allions
chez Vadja, un Roumain très sympa. Il
existe toujours. On payait avec une toile
ou un croquis. C’était juste à côté de la
Grande Chaumière et ça fonctionne encore
ainsi.
Donc nous faisions la fête. Je ne sais
plus qui était là : Briquet, Stefco le sculp
teur. On était une bande. Quelqu’un invi
tait pour tous. Un autre arrive sans le sou,
affamé. Nous étions déjà bien éméchés
par le muscadet. Ah ! oui, dit celui qui
payait, tu peux venir, mais comme tu es
en retard, il faut que tu fasses un gage.
«Tout ce que tu veux» répond l’autre.Alors
le gage, c’était le plat de couilles. De
temps en temps, ça se faisait. Il fallait
dans une assiette collée au pantalon, sortir
ses parties et aller les présenter à une
table voisine.
Le gars n’a pas hésité. Il prit une sou
coupe blanche et à côté, il y avait deux
femmes seules, des Anglaises ou des vieil
les filles ! Avec beaucoup de distinc
tion, il s’est avancé vers elles et leur a dit:
«C’est bien ce que ces dames ont com
mandé ?». Au début, elles étaient muet
tes, les yeux écarquillés. Puis elles ont
hurlé : «C’est affreux, garçon, garçon !
C’est une honte. Notre honneur est ba
foué» et je ne sais plus quelles salades !
Toute la bande riait comme des mala
des. Le garçon est arrivé, il connaissait
l’histoire : «Ça suffit les gars, vous allez
me faire avoir des ennuis». Il disait ça
pour la forme, nous connaissait et nous
aimait bien. Puis il est allé présenter des
excuses de notre part et promis de ne plus
nous accepter dans la brasserie.
- Vous étiez lâchés.
- L’esprit de farce, d’équipe, de bonne
humeur. Nous étions la plupart du temps
fauchés, mais on s’en foutait. On peignait,
créait, se
rencontrait souvent, tout le
temps. Une grande famille, sans limite,
avec toute la force de la jeunesse à qui
tout est possible.
- Ton père aurait été horrifié d’his
toires pareilles.
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- Il n’en savait rien, s’en doutait Un
peu et n’avait pas de contact avec ce
monde. Une fois, nous nous étions croisés,
j’avais une fille au bras, un modèle très
maquillé, une chic fille avec un grand
cœur. Dédé est passé le regard au loin,
sans me voit. Le dimanche
suivant :
«Qu’est-ce que c’était cette personne ?»,
«Un modèle, papa, une relation de tra
vail». «Quel travail ?» m’a է-il dit et nous
n’en avons plus parlé.
Il savait mais ne s’en occupait pas.
J’étais majeur. Tant que ce n’était pas
à la maison, cela allait. Que veux-tu, c’é
tait la vieille école d’Orient, de la famille,
du respect devant le père. Ce n’est qu’à
vingt-cinq ans qu’il m’a autorisé à fumer
devant lui. Je ne sais plus à quelle occasion
où il décida que j’étais un homme maintenant.
Le seul qui avait grâce à ses

yeux, c’é-

lait Val.
- Le frère d’Harout.
Il venait à Noisy, couchait en bas dans
la chambre d’amis, mangeait très peu. Il
était devenu tubard à force d’abstinence
et de mauvaises conditions de vie. Très
lent, doux, toujours détendu, calme avec
un petit sourire qui éclairait son visage
pâle. Les yeux bleu passé,
transparents
parlaient de ce qu’il était devenu comme
être humain.
Il avait quitté femme, enfants et busi
ness en Iran pour vivre dans un temple
en Inde.. Il y passa des années à balayer
les salles et les escaliers comme le lui avait
demandé son maître en réponse à toutes
les questions avec lesquelles il était arri
vé. Je crois que son maître ne lui donna
aucune réponse à chacune de ses ques
tions. Au bout d’un
certain
nombre
d’années, il lui dit : «Va, tu as compris,
maintenant tu peux retourner dans le
monde». C’est ainsi qu’il est arrivé à Paris,
sans plus aucune demande personnelle. La
vie avec le maître lui apprit l’amour et le
don. Il était en paix.
Val s’occupait d’une fille perdue. Une
grande blonde assez belle, un peu mala
dive. Il s’en occupait comme si c’était une
déesse. Elle le trompait. Lui n’avait pas
de réaction, continuait de s’occuper d’elle,
à la soigner,
à être prévenant, à se
consacrer à elle, à sa santé. Pour moi, cela
avait quelque chose d’étrange. Je le voyais
comme un être d’un autre monde, d’audelà, du futur, tout en douceur et en géné
rosité sans aucun intérêt pour son propre
soin.
Papa l’aimait beaucoup.

Le dimanche

après-midi, il savourait l’entendre racon
ter des histoires d’Orient, des mahara
djahs, des danseuses hindoues, des houris
dù paradis. Dédé mettait quelques graines
de pavot dans sa cigarette et l’écoutait
tranquillement.
- Du pavot ?
- En Asie mineure, c’était la coutume
le dimanche.
Comme
ici un verre de
whisky.. Il n’en abusait pas.
- Quel voyage tu me fais faire !

Qu’est

devenu Val ?
- Sa santé n’était pas bonne. Il est mort.
J’étais très triste. La fille n’est même pas
venue à son enterrement. Nous ne l’avons
jamais revue. Val n’est pas disparu pour
moi. Sans mots compliqués, par sa simple
manière de vivre, sa présence m’a beau
coup apporté. J’imagine qu’il avait reçu
ça petit à petit dans la vie quotidienne
avec son maître. C’est lui qui ,m’a fait
comprendre que l’amour,
le véritable
amour rarissime, presque impossible pour
l’amour humain, est don sans retour, sans
attente.. Pour moi, c’est la forme la plus
haute de ce que l’on peut faire.
Avec
lui ce n’était pas des mots, mais des actes
simples devant moi. C’est pour ça que
j’aime bien faire les choses, tout passe par
l’action. Si cela reste dans la tête, cela ne
vaut pas grand’chose pour moi. Regarde
ces fleurs autour de nous.
- Les bougainvillés.
- Elles n’attendent rien. Elles se don
nent. Il n’y a pas de demande, elles sont.
- Tes fleurs, ce sont tes tableaux ?
- Bien entendu. Ce doit être pour cela
que je ne sais pas vendre. Mais il ne ^iut
pas limiter. Dans la vie de tous les jours,
il faut porter cette manière en soi. Alors»
prendre ne t’interesse plus. D’ailleurs a
vie elle-même, si tu sais la regarder, du
début jusqu’à la fin entièrement, totale
ment, elle n’est que don.
J.-P.
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®ՈԻՑԱձ1Ո,ԴԷ1ր
ծւ՚ս.քէտււԿւռ
ՇՐՋԱՆԱԿՈՎ
Ջայներ, ծիծաղներ,
հրար նայող պատկերներ :

Նկարիչը կանգնած իր պատկերների մօտ ,
Մեզ է նայում՝
Կանգնած իրար մօտ,
Սեկտով զրաղուած :

- Ատում եմ գեղեցկութիւնը •
Ուզում եմ չձանձրացնել, այլ
ապրեցնել , գրգռել ձեզ,
Զեզ'
Սեկտ խմողներին:

Հրնուտնք , քրքիջ , կայթիւն •

Երգչուհին,
Բարձրաձայն, ծայրազերծ ձայնալարերով
Նայում է մեր աչքերին,
Բայց չի կռանում մեր լեզուն,
մեր րաոերր :

Այդուհանդերձ յոյսով է,
Որ նկարները ծաիուեն եւ ինքը ագատուի
Սեկտի բուրումից :
Միւնիի , 1990 , Հոկ - 16

Փորձում եմ նմանուել պատկերիս :

Աւարտում եմ շնչելու փորձը,
Դառնանալու խազը,
Յիշելու մտտմարզութիւնը,
Եւ անցնում եմ շէնքի նրբանցքներից,
ուր
իրար նման ազնատուած դէմքեր
նայում են
իմ եւ կանգնաւծս վայրի
անփառունակ պատկերին :
Միւնիի, 1990, Հոկ- 16
Հ.

Հ
Հ

կը նորn'-գեն ղանոնք ու կրկին կը փա,Լսին անոնցմ է' գէ^ի
հ եռաւոր հորիզոնները :
Այ ս է Ա փ իւռքի ներքին տրամաբանու
թիւնը
ինքզինքը վերածել նոր
սկ[ո1~“
րի մը, նոր արմատի ու նոր աւանդու
թեան ։ Ա Լ՛ շտ ետ ու առաԼ ա յս շարմումը, ետ' գէսւ1՛ Արեւմտահայերն ու անոնց
յատկասչէս լեզուական մշակոյթը , եւ ու
ռաԼ
դէպի
անսահման աշԼսարհները
մարդկային երեւակայութեան' բացառիկ
յատկանիշն է Ա փիւռքեան իրավիճա ր//'նԱակայն շատ հաղուագէսլ է նաեւ,
եւ
ԱփիւռքԼւ լուրԼ
գրագէտներէն միայն
Գրիգոր Պըլսրեանն է որ տեւական կը վե
րադառնայ իր ար մա տներ ո ւն : Ղ/ոյն աշԼս ատանքին լծո ւած են նաեւ երկու մըտաւորա կաններ՝
Ա ար կ • 6 շան եան
ու

Անհ րամելու է նաԼս սա հման'ել Ա փիւռք
բառը իբրեւ մամանա կա շրջան : ներկ ա J
սեղմ ո լսումն ասիրութեան համար' ըԱ—
փիւռքը կը նշանակէ 1920 — 1970 մամանա կա շերտը
կամ Արեւմտահայութեան
վերԼին կէս դարը ՈԸ
իրականութեան
մ ԷԼ նա Լսասփիլռք կարելԼւ է կոչել: Ան
շուշտ հազար տարիէ ի ‘Լեր Ափ իւռքը գո
յութիւն ունԼ/ Հա յութեան կեա նրին Տէչ
սակայն իր ամէն էն զուտ վիճակին մԷԼ
ան քսանհ ինդ տարիէ Լւ ‘Լեր միայն կ՚ապ
րի ու կը ս տեղիէ իրեն իւրա յա տուկ ոճով մը։ Եարելփ է նաեւ ըսել թէ Սփիւռ
քը ա շԼսարհ ա զր ա կան սահմաններէ աւել[,'
հոգեբանական իրողութիւն մըն է, մտքի
կերուածը մր , կեդրոնաձիգ ու կեդր ոնա—
Լսոյս երկու հա կագիր շարժումներու կըրկէս մը։ Ւբրեւ կեդր ոնաԼսոյս ձգտում,
տիեզերքի ծագումին դե տե զուող
<ձՊիկ
Պէնկ^ի նման' ան ազատագրումն է հին էն ,
անցեալի բռնութենէն , բացակայութեան
ու մահ ո ւան զդայնութենէն , անտէր գաղ
թականի ու թափառականի հովեվիճակէն ,
վրիպանքի բարդոյթէն եւ ատելութենէն։
Այ սինքն' թ ո ւրըին ու թրքութեան դա
րաւոր անդոհէն, փախուստ' ղԷսլԼ1 կեանք
եւ նորութիւն , դէպԼւ դոզմորոլփթ աշխարհ
մը , դէպի Ա փիւռքեան քաղաքական ինք-

*՝րիդոր

։

Երեք կարեւոր արմատներ կարելի
է
զանազանել Ա փիւռքի բանաստեղծութեան
մէԼ ֊Մ[.Լին արեւելեան արմատ մը, փարիզեան արմատ մը ու պոլսական արմատ
մը, որոնց վրայ կարելԼւ է ա ւելցնել նաեւ
պարսկահայ արմատը։
Ասոնք այն ա զբիւրներն են ուրկէ ում՜ սլիտԼւ առնեն բուն
Ափ իւռքի, այսինքն յեա—ձՏ)70—ական սե
րունդի բան տ ս տ ե զծն երը ։ Ա Լ՚^Լ՚Ե ար ելել-

Գրեց'

ՎԱՃԷ

ՕՍԱԿԱՆ

ն ութիւն մը որ երբեք չէ եղած աս կէ առաԼ։ Աարդ անիկա բարոյական յրԼաՅ*^
մը եղած է շատ յստակ կեդրոնով մը որ
հողային իր ա կանո ւթի ւնն է Հայաստա
նին։ Սփիւռքը այւլ տեսակ կեդրոնի մը
գաղափարը կը մեր J-Է որովհետեւ ան կեդ
րոն չի կրնար ունենալ։ Աակայն կայ նաեւ
Ա փիւռքի կեդրոնաձիգ մղումը, անոր բընաղդային սլահանԼը կեդրոնի մը որ ուրիշ
բան չէ եթէ ոչ արմատի , ԼսարիսԼսի , ակի
սլահանԼը ։ Այսպէս է որ 1970—էն ասդին
Ա փիւռքը կը դաոնայ քաղաքական իրա
կան ո ւթեան մը կարելիութիւնը,
եւ որ
կը զուգադիպի թուրքին ու թրքո ւթե ան
մահ ո ւան' Հայուն հոգեբանութեան մէԼ։
Ատոր համար է որ UlpinfcpljJip բառը անի
մաստ բառ մըն է Հայուն այմմու իրա
կան ո ւթե ան համար։
Ոչ J-ո ղովուրգ ոչ ալ մշակոյթ կրնան
առանց աւանդութեան ապրիլ, որ
մեր
պարադային'
արմատԼւ
նշանակութիւն
կ՚առնէ, այսինքն'
արեւմտահայ մշակոյթը^ արեւմտահայերէնը։ Աւյվչբառերով' մեր դրականութիւնը կը զարգա
նայ կեդր ոնաԼսոյս ու կեդրոնաձիգ մըղումներու առանցքին , այսինքն մէկ քայլ
ետ' ու երկու քայլ առաԼ շարմումով մը։
Գրողներ
տեւա կան ետ կ' երթան դէպի
անցեալ, դէպի արմատներ ը, կը ստուգեն
անոնց վա ւեր ա կանո ւթի ւնը , կը թարմաgընեն զանոնք , ուJ՜
կ' առնեն անոնցմէ ,

եան բանաստեղծութեան
համար,
Վ*
Թէքէեանի եւ Ա ♦ Աեծարենցի աշԼսարհներ էն եկած աւանդութիւնը լայնօրէն գոհա
ցուցիչ է եւ անոնց քնարերդութիւնը դիւ
րաւ կը քաւարարէ զգացական ախոր J-ակ
ները այդ
բանաստեղծներուն :
Շ ա տ զօրաւոր աւանդութիւն է այս
rt—
բուն արմատները մ՜ո զովը դային մշակոյ
թին մէԼը Լոր ած են, աւանդութիւն մը
որ դարերու [սորերէն կու դայ Եւ վստահօրէն դեռ երկար մամանակ մեղի պիտի
ընկերանայ :
Երկրորդը փարիզեան արմատն է, 30“/—
կան ու 4:0ական թուականներու Փարիղր
եւ որուն դլԼսաւոր ներկայացուցիչները
î, . Աարաֆեան , P ♦ թօփալեան , Ահարոն
Տա տուր եան , Շ» վարգունԼւ եւ Աարութ
ո ս տան դեանր հ անդի ս աg ան ։ Ըացառիկ
ներղօրութեամր օմտուած սերունդ եւ ալանդո ւթիւն' որ սակայն, փառքի կարճ
եւ շա ռայլուն կեանքէ մը ետք պատերաղմի իրարանցումին մէԼ կորսուեցաւ։ ԱարեբաԼստաբար , Փարիղր յաԼողեցաւ ԸՍփիւռքին կտակել անփոխարինելի
մա
ռանդ մը' որ լեզուին ղդայարանքն է եւ
դրա կան ընտրանիԼւ յ1աՏքԸ *
Ընտրանի
այսինքն որակի գիտակցութիւնը որ "‘յդ
բանա ս տե զծները տարաւ ֆրաԽսակաե քազաքակր թութեան հանդիպումին, առա-

Fonds A.R.A.M

ՅԱՌԱՋ

Էջ 2, Կիրակի, Մարտ 3, 1991

Գամ տո ւթ իւնն ե ր էն
մ ո ւ մն երէն ։
անդամ ԸԼԷա էո վ 1 բուն ի ս կ Լփրանսայի
հողին վրայ։ Պ* Բուրեանէն մինչեւ.
Վ»
քԸէրէեան ՝
մտերմութեան
զգացումը՝
ո էըե ու կին ը բացակայո ւթի ւննեբ եղած
էին մեր րերթողութեան ժ է$Հ՝ Նոյնը կախելի է ըսել հողի ու հայրենիքի ապրում
ներու մասին որոնց կը հակադրուէր Նւսրզանէի հո դե կան հայր ենիրի յղս1*յրԸ*

երրորդ արմատը ղո ր Ա փիւռքը կը ժա
ռանգէ անցեալէն' Պոլսոյ արմատն
է։
*

1950*"՜4ա^ թուականները
պիտի փայԱն
ՊոլսՈյ
բանաստեղծութեան
պաւոմու—
թեան մէջ իբրեւ շրջան' երյւ յան դո ւդն ու
ինքն ա տի պ գրողներ ՝ բան ա ս տե ղծն եր յաջողեցան դրական լեզուն վերանորոգել
ժ՜ ո ղովրղա կանացնելով եւ
տափակ առօրեային խառնելով ղայն : // եր աւան
դական ՝ նո ւիրադործուած քն ար եր դո ւթիւնը յանկարծ կր մերկանար իր շպա
րէն ու ղար դար անրէն ՝ կը դաոնար ժ՜ողո
վուրդին ու անոր հետ միասին կը խընդար • . ♦ : Սակայն սրամիտ այս րերթողու
թեան յաղթանակին ընթացրին' արուես
տի ը ար ձր ա դո յն չա ստո լածն էր որ կը
նահաաակուէր ։ Պոլսահայ յւանա ստեղծ
ները՝ իրենք՝ կը խորհին
թէ կ'արժէր
ա յդ ղո հ արեր ո ւմը ընել յանուն լեզուի ՝
արտայայտութեան ազատութեան : Ամէն
պարագայի մէջ՝ Փարիզի աղոց օրերէն ի
■Լեր' առաջփն Jl"^n,l ապս տամբութինն
էր մեր բանա ս տեղծութեան մէջ եւ որու
հիւսրին մէջ դժուար չէ տեսնել սփիւռքեան միւս գաղութներ ու բանաստեղծուիք ե ան հանդէպ սնոպիդմի ու մեղմ հեղնանրի երանդ մր■ ♦ • ♦ :

Ե' վերջապէս'
կար ելի է յիշատակնլ
թեհ րսնեան արմատ մր որ՝ Պոլսոյ երանդ ին նման՝ Հ)Օական թուականներուն
ծադկեցաւ ՝ հ ա կա—ի շխան ո ւթի ն թեքո ւմով մր։ Այսպէս՝ Նոր էջականները դրա
կան բեմր դր ut ւեց ին կարճ ժամանակի մը
համար՝ առանց սակայն որեւէ կարասի
կամ սրրաղան սկղբունր տապալելու կամ
մնայուն խւսխտո ւմ յաո ահացնելու : Ասով
-> ան դեր ձ ՝ շարժումը ՝
նո յն ի ս կ վիմ ած'
ս/ա ամա թե ան անդած է :

Այս արադ ուրուագիծը պէտր է սա
կայն կեդրոնանայ մtu ր գոց վրայ որոնց
ընդհանուր թիւր՝ 25—չ» < անցն իր : Արադ
այս ակնարկին մէջ՝ ամէն բան ուրուադծա յ ին կրնայ մնալ միայն :
Ա ար ղիկն
այ' որոնք երեր դլխալոր թումբերու կր
բաժնուին --- յապաղած կամ վերակազմեալ րեաբերդակները նախ ՝ ապա նէօ—արդ ի ut կանն ե ր ր' եւ ար դի ա կանն եր ր :

Ս եր բանաստեղծներ ո ւն կկսկն աւ1ելին
յա պաղած րնա ր եր դա կն եր ո ւ բաժ անոււմին մէջ կրէ զետեղուին —յա սլա դած ր tuոր կը դոբծած ո ւի միայն մեր օրերու յաո աջաց ած
դր ա կան ո ւթեանց
րաղդատժ ամբ ՝ մինչդեռ անոնք շատ բնական շա
րունակութիւնն են մեր հայ դրական աւանդ ո լթե ա ն մէջ-. fa ումրին դլխա ւորն երր --- Հէուլալ *իա դանճ ե ան ՝ ^*աղ Ատ կոր
եան ՝ Quiր եհ Ա ելրոնեան *Լարանդ ՝ ել
իր ենր իրենց դր ա կան իտէա լին հետ կաաարեյապէս հաշտ ու հարազատ բանաս
տեղծներ A 7/ , զդաց ական բարդ աշխարհներու ե ր ա ղա տե ս ՝ կա րօտա կէղ ու հա յրենա բա ղձ րնա կ ի շներ' որոնր ուրիշ թնարեր դա կներու պէս
--- Այի ս իա Եիրակս սեան ՝ Վ . Հաճ եան ՝
Վ • Պ՝ար ա կէ օդե ան
եւայլն- զոհ չեն դացած իքորհ » Հա յաստանի՝ նա խահ ա յ ր եր ո ւ եւ լեզուի
թա
կարդներուն ։

Բանաստեղծներու երկրորդ խմբակին
կր պատկանին ԶԱէՀԼ՛աtn ) Զ * էքրաքսունի ՝
Սար '//' // Կ իր տ կո ս ե ան ՝ Վեհ ան ո յ շ Ւեքե ան ՝ Հ * Տուճատ Սարտըմեան ՝
Հիլտա
Հիալֆա յեան : Զա^՛ վ> ն է օ—ար դի ա կ ան կր
կոչենք թելադրելու համար թէ շնչին ու
սէնտարաղելի բան մր կը պակսի
անոնց
քերթողութենէն' ո ր պէ ս ղի էԼ^վթն արդի
ական քէյյային : Ա արդիէյ են
ւևըր—
ցան պահել փարիղեան սերունդի յա ղթա
նա կին աւարը ռակայն կյւ մնան սփիւռքեան հա րադատ մ տա քն ո ւթե ան ամէնէն
վաւերական ներկայացուցիչները։ Բրենց
համ ալւ յւանա ստեղծ ո ւթիւնը ՝ լայն ւչափով
մjt ՝ կը ղո ւդադիպի իր ար դի ա կան էն տա
րան ո ւն սահմանումին։ Այսինքն
ան բոզորի՝ պայքարի եւ աղա տագրումի զէնք
է , տեսակ մր իերդ' ուրկէ մարդ դեռ կըրնա ք պա շտսյանե յ
տի եղեր ա կ ան
անհ ե թե թ ո ւթեն էն ՝ աստուածային
մի-

եւ ընկերային

Մ Ի S -fi

Ի Ե

ԱՐՈՒԵՍՏ»

սեզ-

Երբ կու գանք երրորդ խմբակին մէկ
անուն կյւ գտնենք հոն —<իրիդոր Պըլտեան՝ որ կյւ մտածէ ու !լ ար տայայտուի
Արեւմուտքի
արուեստի
հետաքրքրութի.նն երու եւ. դեղաւյի տա կան հարցաղրումներու քառուղիէն իսկ յ
Ապառազէե
իւռյւ հ մա ո ւթ ե ա մր եւ իմացական տարո
ղութեամբ ՝ անոր րեր թո ղո ւթիւն jt 1ք[՚,՚բ
կ՝ անջա ա է սփիւռրեան
կացութենէն եւ
ա լանդո ւքթենէն ա յն աստիճան՝ ո jt անոր
ք՛ բքյյ1 կր ս տի պո ւի ծնունդ տալ իր ուրոյն
ա ւան ղ ո t թե ան եւ դա տա պար ւժեյ ինրղինրյւ ան փ ո խանց եյի ՝ ան տար ա ղելի Ճշմար
տութեանց t! այ ելումին եւ պատիժին :

Օհ/ մնայ վ^րքփ^ բարակրւոֆ մը որ կը
զետեղուի ՝ իր իսկ սահմանումին բերու
մով' էլ ա ս ա ւոjt ո ւմն ե jt ո ւ լո ւս ա ն!ւքլ,ն մէջ -,
էքւ այդ տարականոն ծայրայեղներու յ՚ջիջ
մըն է ՝ Պ^էյրութ — Լոս Անճրյբս — Այնճար
առանցրին վրայ : Երեր—չորս երիտասարդ
ներէ բա ղ կացած իէմյւակն է որ Նոթ Գթսւկա(ւՈՆթ-|ւՆՍ անունով եկաւ ահախեկել ըս
էիիւռրեան աւանդապահ ու սյահպանողական միջավայրը : Մ հեր ՝ Հրաղդան ՝ իք «
5 էր-Ն,1ձ1լ ասեան եւ
ուրիշ անո ,.ննևր ու
տակ ապրող երի տա սր դէ/եր յւ սփիւռրեան
նոր՝ արմա տա կանօր էն ծայրայեղ ի^՚ք՜՜
ն ո ւթեան մր կերտումին կը յաւակնին J բծ
ուած բյլալ՝ Այլշուշտ նոր ոչինչ կաբելի է
ստեղծել եթէ հիեր
հիմնայաէոակ չէ
րանդուած ։ Այս աղոց պարաէլային' այդ
հինը մեր ադդային բարոյական՝ րա զա
րական ու դեղաբուրես տա կան կառոյց
ներն են :

Բսկ թեչ կայ բանաստեղծներէն դուրս։
Կայ նախ տարեկան հին դէն վեց հատոր
դեղարուեստա կան
գրականութիւնը որ
նք? Հ բ ա աար ա կո ւի Ափիւռրի տարածրիե ։
Մեծ բան մը <է ։ Մ ան աւանդ այն յոռե
տեսներու բա զմութի ւններ ո ւն ա չ^՚ն' II —
րոնց կեանրր կծկուած է աշխարհի ժխտական մէկ ըմբռնումին շուրջ՝ մարդիկ որոնր օրն ի բուն կր՝ դան դատին թէ կյւ
կորսռ-ք, լեզուն , չկայ ղիրՀգնող, չկա,
դիրը կաբդաՅոդ> ^այ հող մեր ոտրին
տակ՝ դրամ թքայ ազդին դործերուն հա
մույր ՝ հարուստները չեն օղներ տրուեստա դէ տն եր ո ւն ՝ կ' ա յլասեր ի ազդը ելա յ յն ՝
Լ լա յյն : Ըստ մեղի՝ սլար տուած ու ժա
մանակավրէսլ մարդոց կեցուածր է այս։
Ս եւյի համար ՝ արժէր է միայն այն' որ
Դ"J է > որմէ ապադան պիտի սկսի ՝ այն որ
կեանր կը պարուեակէ :
ո լո jt անոեր n—
րոնր կեանրր լիովին ապր ելու կիրրբ ունին, որոնր համ կ^առն են ապրելու արարրէն'Որոեր չեն ողբալէ բացակայ բաներ ու
tJjiuij՝ չեն հաշուեր պակսող ընթերցող
ները , սյա կս ո ղ սյիւտճէե ՝ պակսող զոհոդութեան ողին կամ սէրը կամ Հողը ՝ ապահ ով ա թիւնը ՝ եւ թիւր : Մ եղի կր թուի ՝
ընդհակառակն՝ թէ ամէն յոյս եւ ակնկա
լութիւն ար տօնեյի է որովհետեւ Սփիւռրը տակաւ պիտի հանդարտի՝ կազմակեր
պուի՝ նոր երիտասարդութիւն մը սյիւոի
tj ա ք եԼ ներկ այ ահ աւոր
իւառն ար ան էն
նոր ՝ թարմ տաղանդնեjt սյիտի ղան : ա հ
նաԺտւ հայ ժողովուրդը որ այս դժուար
օրերէն եար պիտի վերա գտնէ իր կենս ունա կութՒ^Ը որովհետեւ այդ վերակենդանութիւնյ, պա տմո ւթեան օրէնրին մէջը
եղած է անցեալին եւ չի կրնար բացակայ
ըլլայ ներկային։ Սւ առաջփն հերթին'
պիտի դա յ նոր լեզու մը՝ աւելի աղատ՝
ճկուն ՝ կ եանրին ցե խին ու ոսկիին խաո_
նու.ած ՝ փր կո ւած ՝ կեն դան ա ց ած ՝ անկ ու
խտ ցած ։

Եւ վերջապէս՝ Ափիւռրի հայ գրագէտնե րու շարրերուն կր պա ական ին ֆրանսաԴեր ու անդլիադիր հայ բանա ս տե ղծն եր յւ
որոնց վաս տա կյւ կը պա ականի ՝ ըստ մեil՛, հ այ դրականութեան :Մ/.ացեալ — Նահ անդ.ներու մ էջ ՝ տա սն ե ա /լ մյւ բանա ստե զեներ կ ան այսօր որոնց գործը զնահատութեւսն արժւսնացած է՝ երկրին մրտաւո րա կան ութեան
կողմէ
---- Տէյվիա
Jlj ե ր աեան ՝ Հէրրլտ Պ ոնտ ՝ Տի անա
Տէր(էովհաննէսեւսն ՝ Լորն Հյիրինեան՝ Փ իթբր
Պա յարեան ՝ Մ այրրյ Արիլեան ՝ Հա յկ Խ աչատու րեան ՝ Սէրէ՛ Տէր է՛ր է՛րս , ճէյմզ Պա~
,ո յեան , 1քՈԼս։րղ. Պ ա լճեան—կա րա ել.այլե՚.
Այ ս մարդիկյէ բոլորն ալ աղա տազ ր ո ւած
են օտարութեան բար դո յթներ էն որ
կյւ
տանջեն մեղ Հայերս՝ յւայց միւս կողմ է
երկու հակադիր մշա կո յթն եր ո լ ար անրյւ
ինկած են , չունին որեւէ արմատ եւ անոնց մեծ մասին հա յ կա կան կամ ազգա
յին պա ական ե լի ո t թ ե ան դի տա կ g ո ւթի ւնը
իրենց մեծ—մօր կամ հօր անձէն անդին
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LA FONDATION
R H A N FRINGHIAN
présente

«COULEURS
ARMENIENNES»
Hommage à Gloria Anaïd FRINGHIAN

J'ai trop peu connu
Gloria
Anaïd
Fringhian pour avoir pu apprécié, de son
vivant, le créateur qu’elle était. Sous l'ap
parente aisance de la femme brillante, se
cachait une âme à la recherche de sa foi,
celle que dicte seul l’attachement à des
valeurs secrètes en
dialogue permanent
avec elle-même. Et c’est dans la peinture
qu’elle s’est livrée, à la fois forte et im
pulsive.
L’Exposition «Couleurs Arméniennes»,
présentée par
la Fondation
Nourhan
Fringhian, rend officiellement hommage
à . tous les
talents
de Gloria
Anaïd
Fringhian. Pourquoi ce pluriel ? Parce

par
Edouard EXERJEAN

Christ toute la souffrance et la solituc
de l’homme face à son destin, expression
humaine d’un mysticisme qui rend le
sacré si proche.
Dans des tableaux isolés —«Le Bana՛
nier Noir», «Bal à Versailles», «Femme.
Fleurs», «Rêverie», «L’Arbre à Cœurs»,-,
on saisit des instants forts d’émotion et
d’inspiration poétique. La simple obser
vation se traduit à travers des formes,
enchevêtrements de coloris, mouvements
du dessin faisant épouser aux corps toute
leur flexibilité, dont l’ensemble s’impose
avec une puissance authentique.
La peinture de Gloria Anaïd Fringhian
se veut avant tout celle de l’instinct. Elle
ne se réclame d’aucune école, mais à par
tir de-ses prédilections, elle affirme son
esthétique : souplesse de la forme, lumi
nosité des couleurs, avec une utilisation
raffinée des pastels, maniant avec autant
de bonheur les ors et les vifs, peinture à
la fois concrète parce qu’elle s’adresse
à la sensibilité et poétique parce qu’elle
réinvente le réel pour lui donner la di
mension du rêve.

qu’il témoigne de la diversité de son ins
piration.
Les évocation parisiennes comme «Le
Pont
Neuf»,
«Notre-Dame-de-Paris»,
«Croisée Parisienne» perpétuent une tra
dition picturale qui a définitivement im
posé un style français allant de Monet à
Matisse en passant par Dufy et Marie Laurencin.
De ses voyages lointains, Gloria Anaïd
Fringhian a fixé des impressions
dans
«Malaisie» particulièrement évocateur ou
«Bain aux Indes», tandis qu’en
deux
tableaux douloureux, «Le Christ du Ju
gement» et «La Sainte
Face», elle a
immuablement imprimé
au visage
du

չանղնիր ; Ասկէ ղատ ՝ Միացեալ—ՆԱնհանգ
ներն է ուր կը
հրատարակուի
Րէֆթ( Լասւո^ անուն տարեդիրրը որ հսւյ բանա ս տե ւլծութ եան եւ
բանա ս տ ե ղծա կան
րն h ա tjut տո ւթ ե ան նուիր ուած օտա ր լեզո լ
միակ պարյւերականն է ։
ՈՌլ-ր կը
այս կ ացո ւթիւնը : ք)>ատելով մեր ժողովուրդի անցեալի փ ո ր ձառութենէն' մեզի կը թուի թէ մինչեւ դարավերջ Հայ բանա ս տե ղծո ւթի ւն ը պիտի
գտնէ իյւ կենսունակութիւնը շնորհիւ մեր
ժ ո զո վո ւրդի ներրին կեն ս ո ւնա կո ւթեան ՝
ամ երիկեան միջավայրի ՝ ֆրանսական մըշա կո ւթ ա յին ուժին ազդեցութեան ոլ մա
նաւանդ' ա շխարհասփիւռ համայնքներու
աեղաշարժներուն եւ իրար խառնուելուն ։
Եր երեր չորս ճիւղերով՝ Ափիւռրի բա
նաստեղծութիւնը նոր ջեզու մը կը փնւորռէ y նոր ազատութիւն ՝ նոր աւանդութիւն
Ը եւ նաեւ նոր սահմանում մը։ Զենր
կարծեր որ այս տա զնա պ ի լուծումին մէ9

On ne saurait assez remercier la Fon
dation Nourhan Fringhian de son excel
lente initiative d’avoir adjoint à l’hom
mage à Gloria Anaïd Fringhian quelques
œuvres d’Isabelle Manoukian et de Manouk, — dont l’imposant «Génocide»—,
saluant ainsi le talent de deux artistes ar
méniens dont on aimerait connaître da
vantage la production.

Salle Nourhan Fringhian
Eglise Apostolique Arménienne
15, Rue Jean Goujon
75008 Paris
jusqu’au 31 mars.

սյաստանի մ ւոաւո րականութի^ր
ւռա վար ո ւթիւն ր ի վիճակի պի^է
ղ օգնելու։ օրական ղդայէսրս1^1^1^
ա ւան դո ւթի ւնն եր ո ւ տարրերո1-թ1է1՜1
ï բաւական մեծ են երկու հատոսո^ք
,ջեւ ՝ եւ կր կարօտին թէ ժամէսնէէէկի
ալ ղիտաժլից Էո,րջ
՚յ սկաց ո ղո ւթիւնը հաստատուի
Գ
ս կզութիւնը 1լարելի դառնայ ï
փխտաբար երիտասարդ ՝ առողջ
7րձառու մարդիկ չեն պակսիր :
ՈԸ խաոաո ե հաւ ա չքսարհ ր ՝ 1՚Ը
ձերով՝ Լ Ափիւձ^
սըժ ենթակառոյց մը եւ մանր
it կանո ւ թիւն մյւ երեւան ղան՝
'եեց պաշտօնին ա նղնին' որ Հ-J ր
յ ս էոԼրչէէ ա կան յյւտ^ը նորէն pwgn'll €
: Ամ էն յո յս ար տօն և ,J՛ I ’

Փհտրոււսր 15, 1991
Փարիզ
«i- օ՛

Fonds A.R.A.M

---------

«ՅԱՌԱՋ

ՄԻ Sf

ՒԵ

- 1 Ասեէ յ>“՚նՒ մԸ տարէ' առա^ ՓաԻ11էւ1՛
.լք 1'-յս կը ‘"եսն^ Խ"։-Ճն Հախվերտս՚"անւն ձայնապնակը, «Երգեր Սիա„ Æ.. 8"1“Ւ» վերնագրով : Այսօր՝ նոյն
^ու- Էն Հախվերաեանը հրապարակ կ՝իջ֊
' ձայներիզով մԸ* եոյնպկս Ֆրանսս,յի
յւօ պաաըա-աօւած, EquiLibre մար գա
ւս, կան կազմակերպութեան ջանքերով :
Ձայներիզդ կը պարունակէ 16 երգ ,
Ո.
սնյմէ երեք հաար ձայնապնակին վրայ
^պուաե երգերս*- նոր տարբերակներն են :

ն1ւԿՈ1»ՈՒԹեՕ

ՋնՅՆԸ

ՌՈԻ9ԷՆ 1ԱՒ»ԼԵՐՏԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

Անացեալը անտիպ է( )։
Անտիպ , {““J9 "՛Լ
անծանօթ : 1987«,• Փարիզի
ման/' մԸ համ՝երգ աուած
էր 1հպ*էնԸ '■ Կատարեալ յայտնութիւն մըն
է„ շաա մր ունկնգիրներու համար , որոնք
սակայն ատկէ ի վեր՝ սիրահար ած մնա
սին արուեստագէտին եւ իր արուեստին :
Լայաս տան ի մէջ' իր
երգերը կը շյ,ջին
'սանէ տուն , բերնէ բերան : Տարիներով ,
;„i, իիուրէնր երգած է իր ընկերներու
թանակին համար, բարեկամական հաՀպոյթներսւ աո թիւ, ու այգ ձեւով հե
տզհետէ' իր հռչակը մեծցած է, հասած
Հ մինչեւ- Սփիւռք : Անուն շինելու արդի
ական միջոցները, արգիլուած խողովակ
ներ էին Ռուբէնին համար : Բայց ձայնադրուած ժապաւէններ սկսած են շրջիլ, Երեւանէն Սան, Ֆրանս իսքօ ճամբոր գել, ու
1]ան Ֆրանսիսքոյէն Փարիզ : Այս է որ հի
ները կր կ"չէՒն «համբաւ», այգ ժողո
վրդական տարաձայնութիւնը, որուն շբնորհիւ անուն մր կը սկսէր շրջիէ երկրին
,„րս ծագը, ծանօթ դառնալ ամէն մէկ
րաղարացիի , տարաւիոխուիլ աւանէ
ու
լան, հպարտանք առթել ծանօթին։ ու ան
ծանօթին-. Իր մասին, դրուած յօդուածի
Տչմէջ, 3- Յարութիւնեան կ'ըսէ (յիշել՚՚վ
այն սվանը, երր քիուրէն տակաւին։ րեմագիրի պաշտօն կը վարէր երելանեան,
հեռատեսիլէն, «միւղիրրլ» թատրոնի ։„սաջին։ նմոյ շները տալով Հայաստանի մէջ՝
ու երդերու յատուկ
շարքեր յօրինելով
ալդ բեմագրութիւններուե համար} • «Տա—
րիներ անց յիշւում է նրա առաջին ինք
նուրոյն բեմաղր ութիւնր
"Ս ատանայի
էրազաղր" ներկայացումը։ Զեն մոռացլոլմ նաւել այգ ներկայացման
ընթաց
քում հնչած երգերը» ։ Զի մոռցոլիր նաեւ
որ Ս-ոլրէն Հախվերտեան սուղ պիտի ՛էր՜սարէր այգ առաջին։ շրջանի։
յս,ջողու—
թիւններր, քանի որ ատելէ ետքը տարի—
ներտի persona non grata պիտի դառնար
իրրեւ բեմագիր եւ իբրեւ երգիչ Հայաս
տանի մէջ :
Մուրկն «ինոնագործ» երգասաց մրն է,
ինչ որ Ֆրանսայի մէջ կը կոշեն <<aUteUT
compositeur» : Կ'երգէ իր գրած երդերը
միայն, իր երկրին իեղուով : Եթէ ուզենք
անպայման ֆրանսախօս երղՒծհ մՐ. մօ֊
տեւյնել՝ կաքևէի է անշուշտ խորհէԼ Աաք
^րէլ[ւ մասին : fiutjg իր երգելու. ձեւը՝ իր
խւյելած համբաւը ՝ իր քաղաքական ու
յսւնձնւսււոՆթիՆմանաւանդ. մարգկա յին
ն[1 աւելի կր յի շեցնեն ռուեե երգիչներ
1Լքւսոյկին ու Q կո ւջա վան կամ գերմ,ան
Նէֆ Պիրմանը։ ԱՀեոնց պէ ս' անպաշտօն
ու անբաղձալի երգիչն է $ որ կ' ըսէ ի միջի
,Այլո9՝ իր անձին ու իր երկրին ճակւստաԳիրը, ու այգ ձեւուէ կ'բսէ նաեւ . բոլո
րին ճշմարտութիւնը։ Կ'ըսէ այն ճշմար
տութիւնը՝ զոր ինքր միայն Հ^իրաւունք»ն
"Լ Համարձակութիւն ը ունի բանաձեւելու*,
մանօթ երեւոյիք- է բոլոր քաղաքակրթուհիմններուն մէջ՛ թադաւոր ի խենթին
կամ թագաւորի հտպիտին գերբ *. Հտպիտը
միակ անձն է թագաւորի Wքանակին մէջ
որ իրաւունք կը ստանա յ իր մ տրէն անցա
նք1 ըսելու՝ անախորմ ճշմար տութիւններր ըացայայ տելու յ Ուրիշ ոեւէ մէկը եթէ
‘սյզ ե՚՚՚՚էր՝ ան միջա պ էս
կ ա իրա ղան
կը
մանուէր • իւը հտպիտ իրենթին հետ թա‘ըսէ-որը ստիպուած է հանդուրմող ըլլաւոԿ որսՎհետեւ ա1յդ կր պահանջէ աւան1,1լթիւնը :
կացութեան
ամբողջ տարակարծ իրը »
իարաաորսը ՝ այն է որ արգիական իշխաեսյ կարգվերը չ[/ն նսձխա տեսած րն ականա
ծէ'
այդպիսի
մը*.
'
rnc-l՛ ղեր
ԳսՐ
սը * հ,թազաւոր»ի
աղ
1Որ1քին կանգնած ծաղրածուն մեր
°ր երուն չաւո աւելի վտանգաւոր գիբքէ մէջ
Հեւոել/սրար t tym յմ ււՀնւ*ք կան ո րթիւնն երը
կը [սախտէ ՝ առանց վստահ ըլչալու երբեր
"P յ^ջորգ պահուն'

իր կեանքը վտանգի
՝զի՝սի չենթարկէ .Ար եմտեան իշխանա կարչէզորացոլցած են թա գա ւո ր ա կան
“"լրածոլին այս պաշտօնը,
որ իւրացլլսծ սւներանձնականացած է քաղաք։։։—
/

'"սսաատոլթիւեներուե

կողմէ։ Մը-

9 սր նոյնիսկ հանրապետական ու մ՜ո-

Լ ե՚գ՚սվար Ֆրանսա յին

մէթ

Յ-ոլիւշվ։

սւնձ մը ատեն մը'
թագաւորական
զրածոլի խ, վէրը կը ջսաղար : Արեւելկսգմն աշխարհի , հոն ուր
իշխա-

նա կարգը իր հակակշռին տակ կը պահէր
դեռ երէկ' կետնրի բոլոր մարզերը ( ի շիրանա կարգի ամրո ղջա տիր ական պայմսր
նա ձեւին համաձ այն} ՝ րանի մր ինքնաս
տեղծ երգասացներ յանձն առին ճշմար
տախօս հտպիտի գերբ՝ իրենց ազատ իրօսմԸ
հնչեցուց ին ՝
ճե գրելով լռութեան
թանձր պատուարներն ու պատնէշները *.
Ւրենց ունկ^րգիրները հմայուեցան՝ որով
հետեւ վերջապէս' իրօսրր կ^ արձակու էր
իր ւիականրներէն :
Ինչւմւ ինրնագործ երգասացները : II—
րովհետեւ անոնր րիարպետներն են անմիջա կան օրէն հ ա զոր դո ւած խօսրին *. Որով
հետեւ 1լ ուղղուին բոլորին*.
Որովհետեւ.
կը շօշափեն անձնական ու
հաւարական
կեանրի բոլոր երեւոյթները՝ առանց կա շկ ան զ ո ւ մի : Ու֊ վերջապէս'
որովհետեւ
խօսրի արձակումը՝
ամրո ղջա տիր ական
իչխանակարզվր
տուեալ պայմանաձեւին
տակ ՝ կնանցն ի սլար տա դրա ըար արուես
տէն ՝ արուեստագէտի բերն էն*.
Երգասացը սւյդ իմաս տորթ կը վերա
դառնալ արուեստի սկզբնական պայման
ներումն ՝ արուեստի ծագումին*. ]1ն չ "ր 1ւը
նշանակէ նաեւ թէ կը մարմնաւսրէ արուեստի անհրամեշտութիւ!ւը *.
Հքանրակշիռ իրօսըեր են ասոնը՝ գիւնեմ հ
Կը զանցեն ձայներիզի մը հրատարակու
թեան պարագաները*, ^էյոյնըան
ծանրա
կշիռ է սակայն թագաւորական ծաղրա
ծուին կոչումը ամբողջատիրական պայ
մանն եր ո ւն մ էջ*. Ո'չ մէկ վարչաձեւ մարդ
կային նուաստացումր ա յգ համեմատութիւններուն չէր հասցուցած*. Հոս է որ
կ՚երեւի հ ետեւա բար սկզբնական
երգա
սացին պաշտօնը
իր ամբողջ
մերկութեամր : Ու սկզբնական 'երդ.ա սաց ը ան
շուշտ հտպքւտ մը պիտի ըլլար, ոը“ւէսգ1՛
մողովուրդը զուարճացնէր , զայն քաշէր
իր կողմը , խօսելու եւ ըլլալու՛ ազատու
թիւնը ձեռք ձգէլ։ (1) : Ինչ ՛որ ի զօրու է
նոյնիսկ այսօր, երր հ.թագաւոր»ը վերա-

Գրեց' Ս Ա P Կ.

ցականացած է : Բանաւոր արուեստը կը
ծագի ու կը վերագառնայ իր ծագումին
իբրեւ
վիճարկում
ի շխանա կար դեր ո ւն
ղէմ ■
Ինքնագործ երգիչը բանա ս տե ղծո ։ թենէն աւելի սկզբնական վիճակ մը կը ներ
կայացնէ ուրեմն , ազատ խօսքին ծնուն
դը «ամբոխ»ին առջեւ, արուեստի ումով
ու հտպիտութեան պաշտպանութեամբ։

-2Այսպէս' Ռ՚ուրէնին երդերէն մէկը հարց
կու տայ, թէ «ինչո՞ւ են պո է տներն
ու
շներն բնկերներ», կը
պատմէ լխկեց իկ
շան ու գիշերային պռէւոին հանդիպումը
ջրափոսի անդունդին ,
ուր ոմանք
կը
թքնեն, եւ ուրիշներ կը փնտռեն երկնքի
լոյսը։ Ինչո՞ւ են բնկերներ։ Որովհետեւ
րնկեցիկ չունին պէս, որուն հայրը «ցե
ղական» էր, իսկ մ՛այրը «անյայտ ցեղի
մի շուն» , սլոէտները «գիշերը սիրռւմ են
լուսնոտ երգեր»։ Կան հոս, յստակ
է,
միջնադարեան ֆրանսացի բանաստեղծին'
վիյլոնին հետքերը, մթնոլորտի ու կեց
ուածքի նմանութիւնը։ Գիշերային էակ,
«կեղծ ու բարեպաշտ»
մարդկանց
եր
դուեալ թշնամի, եղբայր' բոլոր թափա
ռաշրջիկներուն , հարբեցող ,քաւելիք մեղ
քերուն բեռան տակ կրող,
փողոցային
աղջկան համար երգող, գողային շր ջի
նակներուն ընտանի,
«հարբած շրջմո
լիկ» որ «իր հոդին անկօշիկ Լաթի պէս քո
առջեւ շպրտեց», այս բոլոր մակդիրները
պիտի վայելէին նոյնքան Ռուբէնին որ
քան' վիյլոնին , ինչպէս որ կը ներկայա
նան անոնք իրենց երդերուն ու բանասuJh ղծո ւթիւններ ո ւն մ էջ ։ Բարեպաշտնե
րու ճամրէն պիտի չանցնին անոնք՝ «Եւ եթէ մեզ աստուած խեւեր
չի ընծայել,
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ԱՐՈՒԵՍՏ»__________________

*(յաեւ չ/t պարտագրել Առնէ տ/t պէս արզրեր» *. Կեղտոտ ջրափոսին ու երկնքի լոյսին այս միաձուլումն է որ կը յատկանշէ
մէկն ու միւսը :
^անազան տեսակի երդեր ունի Ո*ո^րէ^1
Հախվերտեան *. Ոմնի լիրիկական ՝ ինքնակ են սա դրա կան ՝ անիշխանական՝
մողովըրդական ՝ ու նաեւ մանկական
կտոր
ներ*. Ո^եմաներու տեսակէտէն ներկայ
1՚Լտ քարԼա^Բ {<(.8աi-gափղկո‘-մ
հաւեր կան անգլուխ'^ ՝ ^փողոցով ֆԼ1ս,1[ր"Լ
մարդկանց գէմքերիg .♦.»), կարօտն ու

ձանձրոյթը {^^ձանձրոյթր կպչում ու պոկ
չի գալիս») y արբեցողութիւնը («£ ս անցեալս ջնջել փորձեցի եւ իմ կեանքը գինուն
տուեցի») , ու մահը, կիներու վաղանցիկ
սէրր , իրական կեանքի
դամանո ւթիւ!։ ր
—Լաւտդո լն տղերքն հեռանում են j Օտար
ափերում բախտ որոնում / ՍՒրեւՒ 1ււսնայք թողնում գնում են / Ուրիշների մէջ
են մեզ փնտռում î
Ո*ուբէնին երդերը չէին կրնար իր երկ
՛ր՛է ի ր ակ ան ո ւթենէն հեռու մնալ՝
կրնար մեծ հայրերուն մահեր ր եւ մեծ
մայրերուն մորմոքը էքիչ^լ^ եր ր ամբողջ
մանկութիւններ հոն
այգ ցաւով օրօր
ուեցան : Ոնչպէս Վ^իսող՝կհb կամ Պ իրմանի պարագային' իր
երդերուն
մէջ
կան հետեւաբար արմատական ըմբոստու

պառկած * * ♦») : &<- վերջապէս կան ամէնէն
մտերիմ պահերը՝ որոնք մարդս կը հաշ
տեցնեն կեանքի գառնութեան հետ {հասկրնա լթ է որ հտպիտ երգասացին հա—
մար՝ դատարկ արտայայտութիւն մը չէ
Հկեանքի դառնութիւնը») : Անոնք կ՚երե
ւին այն քանի մը ս քորն չելի կտորներուն
մէջ՝ ուր Ո՝ուբէնը
կը խօսի
մանկու
թեան «փոքրիկ իշխան» ին
մասին՝ կբ
խօսի ամենապարզ ձեւով երախայի
մը
հետ գրեթէ կենդանական ու այնքան խը~~
ռովի՛չ կապին մասին։
Զարմանալիէ է ուրեմն՝ որ Ո*ուրէն եր
դէ նաեւ մանկական երգեր՝ այգ մանրին
ամենագեղեցիկները որ լսած ըէէամ եր
բեք՝ որովհետեւ անոնք կր բուրեն միա
ժամանակ գորովանք ու արուեստ {այս
ինքն նաեւ' յար զ անք պզտիկին հանդէպ) *.
'(Հանի մը հատը կան այս ձայներիզին վրրայ*. Պէտք է յուսալ սակայն ՝ որ օր մը
Ո*ուրէն մէկ ձայնապնակով հաւաքէ ոլըղտ լ,կնեը ուն համար յօր ին ած իր բոլոր եր•թրը։
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Երկար ատեն' Ո'ո ւբէն ա րզիլուած եր՛եհւ ը)՛
1'Ր
Նուրբ եւ աննուրբ ձեւով :
Ա^ենուրրը կը վեր արեր ի
ինչպէս ըսի՝ իր ռէմիսէօր ի յասպարէ'1^1'^ > ոլ[է երկար տարիներ՝
իրաւունք
չունէր երեւան
գալու հեռա տե ս ի լա յ ի h
ներկայացումով :
b"'/'/’/' էր վերաբեր/,
ուղղակի իլ։ բո՛ւն ասպարէզին' երգասա■յ1՚
< անգամանքին :
Ա * Ո ար ութիւնեան
Ո* ո լրէնի մասին դրած
իր
յօդուածին
մէջ՛ !լըսէ թէ Հառ այսօր չի օր ինա կա
նաց ուած ինքնագործ երգասացներու լի
լս րմէք զոյութեան իրաւունքը*. Առ այսօր
այգ շնորհալի երգասացները մի տեսակ
կիսաընզ-յատակեայ համքարութեան (2)
անդա մն եր ի դերում են» : Կարելի է երե—
ւակա յել ան շո ւշտ ՝ թէ ի՛ն չ կը ն շանակէ
Խորհրդային Աիութեան մէջ
օրինակա
նացման բացակայութիւնը*. Հաւասար է
չգոյութեան *. Յօդուածագիրը այգ վիճա-

կր kr 1Լ^[ւաԳ[է^ ինքնագործ՜ երրլա սաց ու
թն ան մանրին նկատմամբ պաշտօնական
ճանաչումի բացակայութեան։ ï^btft է'
բայց անբաւաբար : Պէտք է աւելցնել եր
կու բան : Ո* ո ւբէնբ առաջինն էր հաւանա
բար Հայաստանի մէջ՝ որ իր ան կաիր եր
գասացի արուեստին ուզեց աա լ ut սպա ր Հղի հանդամանք :
ս1էտՀ է նկատել
հետեւաբար իբր իր
«հ ամքա ր ո ւթեան»
հիմնադիրը *. Ասկէ անգին սակայն'
հա
սարակաց ճաշակի կամ պաշտօնական ճանա չու մի հարց չէ՛ ՝ միայն*. Աո ւբէն ի ար
ուեստին ու նկարագրին էութիւնն է utզա տ ո ւթեան ձգտումը*. Խորհրդային կար
գերը պարզ է որ պիտի չըեդունէին ան
կախ արուեստագէտ մը*. Արողները վըտանգաւոր չէին
այլեւս այգ
ուղ ղու
թեամբ։ Ոայց գործ ունինք հոս նրղիչհ
մը՝ այսինքն' անմիջական խօսքի վար
ՆէԱՆեԱՆ
պետի մը հետ՝ որ յարաբերութիւն
կը
ստեղծ է ղան զո ւածին հետ առանց որեւէ
միջարկումի ու միջամտութեան*. Կրզիչր
կրնայ պաշտօնապէս ընգունուիլ եթէ իր
բոլոր աղօթվխեր ը /
Հաւատա՛ ինքդ
մ ո ղո վր դա կանո ւթի ւնը ծառայէ զանդուաքեղ . * .» , կամ Հիա զան ան ո g ը»'
«Որքան
ծր բթացնելու ՝ երբե՛ք սակայն երբ ան
չերդուած երդեր
կս՛^ փակ վանդակնե
ծառայէ ղան դո ւածը ար թնցնելու ։ Հետերում * » •» î
ւաբար' լփարմէք գո յութեան իրաւունքը
Խորքին մէջ' Աուբէնին ըմբոստութիւ
պարզ ձեւով հասկցուած օրինականացման
նը մարդկային ըմբոստութիւն մրն է՝ եւ
հարց մը չէ միայն *.
Կայ հոս Աուրէնի
ո՛ չ թէ զուտ քաղաքական *. Մար դկա յին
բռնած ուղիին էութեան դպչող հարդ մfr *
ըմբո ստութիւն բո լոր կարգերուն
ղ^է^ »
Աիս մինակը մէջտեղ ելլող անհատ մը՝
հրահանգներուն գէմ ՝ քծնելու ստիպողու
միայն իր ումերուն ապաստանող
ար
թեան դէմ ՝ ամէն տեսակի սահմանափա
ուեստագէտ մը' հասկնալի է ՝ թէ պիտի
կումի դէմ : Անիշխանական ոգիով գըրչգտնէր էիտրժէք գոյութեան իրաւունք*.
ուած այս երգերը Ո*ուբէնին ամէնէն գե
Պիտի հ ան դո ւրժ՜ո ւէր միայն î
Կամ պի
ղեցիկ կտոբներն են : Հոն է որ կ արտա
տի արդիլուէր լռելեայն ։
յայտուի իր
առողջ յոոետեսութիւնը ՝
‘քքատերու դատումով' Աուբէնը դարձած
պատրանքներու թօթափումը՝ կապանք
էր իր ճնշուած՝
նուաստացած ազգին
ներու եւ փականքներու մերմումը՝
հոն
խղճմ տանքը ՝
խղճմ տանքին ձայնը : Ան
նաեւ'
պայմանականութիւնները խախ
շուշտ' անոնք որոնք այգ ազգը ճնշուած
տող ծա գյր ածուին ընտրութիւնը — {«'fin
ու նուաստացած չէին ւմեսներ ՝ այլ միայն
ճամբան այնքան պարզ / Ու֊ այնքան աիեյաղթական ուղիներու եւ ճախրանքներու
լո տ /Իմ ճամբան ծ ո ւռո ւմ ուռ / Ու մի քիչ
փառապանծ ռահվիրայ չէխ՛ կրնար սի
անձրեւոտ • • •») , ու անիշխանական ոգիին
րել Աու-բէնի երգերը : Զէ ին կրնար մինչեւ
հետ անմիջտկանօրէն կապուած' կեանքի
իսկ1 րնգունիլ անոր
գոյութիւնը :
Ո^
յուսահատ սէրը («Ես այս աշխարհի խենթ
փաստօրէն' չլսեցին զինքը *. Արգիլող հրսիրահարն եմ / Ունե՛մ ընկերներ ինձնից
րովարտակներ
չարձակեցին ՝
Աուբէնը
խելառ • • •») ։
չբանտարկեցին : Յարգեցին սրտի
ամե
Ռուբէնին երաժշտութիւնը կրնայ եր
նայն հանւլս տութեամբ' ամէնէն
ահա
բեմն բարձր հնչել , ինքն իր վրայ խնդալ ,
ւոր հրովարտակին հրահանգը՝ այն մէ
կրկէսա յին նրբեր անդներո վ յաււա/անա լ :
կը որ անձայն ու անշշուկ' լռութեան կը
Գլուխ գործոց մըն է այդ ուղղութեամբ
դա տա պա ր տէ *.
Աատիօ ՝
հեռատես իլ ՝
«Ինձ մի՛ փնտռիր , ոստիկան» երգը, ոձայնապնակ՝ այս բո լորը
անհ ա ս ան ե լի
ր ո ւն մէջ կայ այս բո լոր ը' քմծիծաղը,
պերճանքն եր էին Առւրէնին համար*. Ե ւ
բողոքը՝ ՛եւ փողահարումը։ Կրնայ նաեւ
սակայն իր ձայնը
կը տարաձայնուէր :
ողբերգական երանգ
ստանալ,
ինչպէս
Ա* արգիկ դի տէ ին որ
bP^^3 արմանա«երր ես կը մեռնեմ շիրիմիս վրայ. • •» եր
պա տո ւո ւթիւնը չէր մեռած ՝ քանի որ ^ըշդին մէջ՛. Բայց ողբերգական երանգին
մարտախօսութիւնը չէր մեռած ՝ կը հնչէր
կ։։ւ գա յ միշ տ խառեուիլ մեղմ կատակը ,
աա կա լին, ո՛չ ժէկը պիտի կարենար լըnT աՀ_4?ուԼ Vfok ունկնդիր ին ինչպէս այս
ռեցնել զայն :
վերջվ^ն երգին մէջ {«Աղջիկները թող ար

թիւն մը՝ կորած կեանքներու ^bïfnfL'
խորհրդային իրաւակարգի ա տելութիւն ը ՝
մարդակործան սուտին գէմ բնական ծա
ռացումը*. ք*այց այրլ ըմբո ս տո ւթիւնը ՝ա յգ
ծառացո ւմը հ ա ղո ւա զէ պօր էն միայն կխառ
նեն զուտ քաղաքական երանդ*. Կան ան
շուշտ այղ ճամբութ շատ ումով երդեր ՝
որոնք իր շո ւր ջինն եր ո ւն սիրտերը
կը
սփոփէին ՝ու թշնամիներուն կը պատճա
ռէ ին կրճտուք ատամանց : Ահա1 ՀՇները»
«Ես գի տծմ թէ ովքեր են տէրերը / Ո*-մ
ձեռքից են ուտում էս շները* *•»՝ ահա
«Եզը^ «Մ ոռացիր ՛ղու նրանց քարոէխերը
բո լոր / 'Բտրողները նրանց կշտացրել են ,
իսկ քեղ բթացրել / Մոռացիր դու նրանց

ցունք չթափեն ! Հորիզոնական 7Z///*^Հ7,/
երբ տեսնեն / Զէ որ դիրք՛ը ամԳ յայտնհ
է նրանց Հ *երանց յ ուշեր ում ես կ' ապր եմ

Ս՛եր' Սփիւ-ռըի

ունկնղիրներուս

հա-
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մար , կայ նաեւ, ուրիշ պարագայ մը՝ թե
րեւս նուազ զդալի թուբէնի Հայաս տանց ի
բարեկամներուն համար՝, թուրէնի երդե
րուն մէթ առաջին անդամ ըլլա/ով կը լըսէլ,նվ! ու կը տեսնէ ինք իր ա կան Հա յաստանը , եւ ո՛ չ թէ երազականը ՝ երեւակայականը։ կային հ,էեիդուլի»ն , ((տելե-.
հՀաստաոռ կանայք» y Հան գլուխ
հ աւերեր , «</ովեսրա՛կան բարքերու գ[Լ~
մ ո խք» ը ՝ ամայացած փողոցները^ ճղմբ~~
ւած ճա կա ւո ա գիրն երը յ գի տո ւթ ե ան թեղնածուն ու բանս ւորը } դողա յին լեզուն
գա տար կա պոր տը Հօտար ափեր»ու յյաշո զութիւնը , քա զաքի
ինչպէս
կեանքի
Հ կեղտն ու փոշին» : //էկը վերջապէս իր ա կան ո լթեան մասին կը թօսէր ՝ մեր լեղուով։ թարմութեան հով մը կը մտցնէր
մեր հինg ած լեզուին մէջ՝ կեանքի բնա
կան ղռեհմլութիւնն ու ծիծազը կը դնէր
հոն յ
-3-

%

Երբ /?• ուբէնը Փտրիզ էր ՝ առիթը ու
նեցայ իր թարղմանր ըլլալու ֆրանսական
ա մս աթերթի մր ն եր կ այաg ո ւց իչին հետ
հարցազրոյցի մը ընթացքին յ
Հարցում
ներն ու սլա տասիրանները
հեշտ
ու սահուն
եկան
յանգերան կնճռոտ
հարցի մը։ Հիմա, որ Արեւելեան
Եւրո-

պայի. Բերէիրները ժուլու] րդւսւ] արութեան
ուղին թեւակոխեցին , ի^նչ դեր ւ]երսւպաւհուած է այդ երկիրներու ընդդիմադիր
ու ընդդիմախօս արուեսւոազէտներուն :
fl)ր ան սաg ի թղթակից ին կարծիքը այն էր ,
որ կա’ մ սլէտք է քա շուին ա ս պար է դէն ,
կա՛մ ալ սլէտք է ենթարկուին շուկայի օրէնքևերուն ։ 11սկ եթէ ուզեն շարունա
կեք նոյն գերին մէջ՝ կառչիլ իրենց դիր--"
քին , կը նշանակէ թէ այգ դիրքր իրենց
միակ դրամագլուխն էր։
Ահաւոր տրամաբանութիւն :
Ս՝ասամբ
արդարացի , բնականարար , վեհերու կամ
Սեխերու պարագային ։ ք*այց Հայերո^ւն։
Ւտյց թուբէնթն ։ թուրէնին պատա սխանհերը կը յարմարէին առիթին ՝ կը հակազ
դէին չարակամութեան։
Պլ- տի փո րձեմ
այԳ ս1ատա ս խանն եբուն ուղղութիւնը վե
րա կան ւթր ել հոս ։
Հայաստանի մէջ չկայ առ այսօր՝ չու'ւայ[' դր"՚թ[՚յ- ։ Այդ իմաստով, եւ Դատ

'Դ /ք ‘ Հ"I'լ ** ա*երլ ամանքն եր ով ՝ ոչ թնչ փոխուած է տակաւին ։ Երկիրը կր մնայ խոր
քին մէջ նոյն լուծին ենթակայ։ Առնըւաղն անիմաստ է ուրեմն՝ շուկայի դրու
թեան յարմարելու, անոր մէջ մերուելու
հրաւէրը. Այս մէկը կը վերաբերի առար
կայական պայմաններուն։ Ւ^ն չ սլէտք է
ըհ է սակայն երէկուան Հըմբոստ»ը՝ մարդկրսյթէ խիղճին ներկայացուցիչը։
Պիտի
շահ ա գործէի իր մ ո զո վրդա կան ո ւթի ւնը :
Պիտի կեր սլար ան ա փ ոխ ո ւթ , պիտի դառնայ սլա շտօնա կան ար ո ւե ս տա գէՓ տ î //»//£.—
րէնին հ ս կա յ ար մանիքը այն է, որ ինք
ZZ “JV/7 Հ.ափով իսթ լէ1 փսխուած վերջին
երկու տարիներուն :
Ւնչ որ լո ւսաւոր
փաստն է այն իրողութեան , որ անիշխահա կա h ոդիհ իր մօտ՝ քաղաքական տո ւեա լ
իշխանակարդի մը դէմ չէր ուղղուած միտ յն ։ Ւր բառերով Ւ՚ւ պիտի մնա յ ա յն
ծաղրածուն որ էր առս)ջ , սլա շտօնի դրլո լխ չկան չուած
երբեք, անյայտացած
«թագաւոր» ին հտպիտի դերին մէջ, այն
դերին մէջ զոր ո՛չ մէկը չէր նախա տե
սած , չէր ծրագրած
ու թատերագրած։
թուրէն կը մնայ հաստատ, անյողդողդ,
անզիջող իր արոեեստդէտի սկզբունքնե
րուն վրայ * թարգմանեց է՛ք' մարգկայh ութ եան ու խիղճի սկզբունքներուն վըԸայ :
Պարկեշտութիւն մը
կա յ
թուրէնին
մօտ։ Պարկեշտութիւնը կը կայանայ իր
արուեստին հանդէպ հաւատարմութեան
մէջ։ Ջ'",/ե պիտի չփոխարինէր ինք ան
շուշտ հռետորական ոճին կամ տզզալին
ուռուցիկ կոչերուն դէմ :
թուբէնի խոր
աղդայնա կան ութիւնը [ուրիշներ սլ ի տի
ըոէ իհ ղղո ւելի դարձած բառո վ մր' հայր ենա սիրո ւթիւնը) իր լեզո լին
հանդէպ
խղճմտանքին մէջ է որ կը կայանայ : Ւնքն
է որ տուած է հաւանաբար հալերէն լեղուով երրելիցէ
գրուած դե ղեg կադո լն
երդերը։ Տ ստակ է որ ատոր փոխարէն'
հոգիի անդորր եւ մարմնի հանգստաւէ
տս ւթիւն պիտի չնորհէին իրեն ։
Ւնչ անակնկալ, ի՛նչ հրաշալիք էր մեր
լեղուով լսել մարդկային խիղճը յուղող
ձայն մը։ վէերջապէս' պայծառ ձայն մը,
որ սուտերը կը փարատէր , որ ո՛ չ մէկ ձեւով' տուրք չէր տուած
պաչտօնական
յուչապարիկնևբուն : Որ այդ պատճառով'
^եդի kl' Հսւսնէր աղջամուղջի թանձրու-
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couleur. La capture impossible de p.
tant, l’irruption du bouleverseiueiu
cent l’artiste à traquer l’œuvre, à se b է"'
dans un corps à corps, à plonger dan-1'
chaos. Le sang et les ténèbres constitu '

ALEXANDRA VASSILIKIAN :

L'ŒIL DU PAYSAGE

en conséquence,
la couche de ijjajj֊t՛
primordiale du tableau. Dès lors. c’*
peut-être à Empédode qu’il conviendr
de faire appel, en ce qu’il définissait r

OU LE VERTIGE SCOPIQUE
Alexandra Vassilikian a quitté depuis
plusieurs années sa Roumanie natale pour
Lisbonne d’abord, où elle demeure cinq
ans, pour Paris, enfin, qui l’adopte en
1985.. Un curriculum solide et vigoureux
l’accompagne:
expositions personnelles
depuis 1974 en Roumanie (Bucarest, Brassov), au Portugal
(Lisbonne, Coimbra,
Porto), au Canada (Victoria), en Belgique
(Malmedy), sélection aux biennales inter
nationales de la gravure (Yougoslavie,
Norvège, Allemagne,
Etats-Unis,
Bel
gique, Portugal)
et participation
au
Salon de la Jeune Peinture au Grand
Palais (Paris, de 1986 à 1989). Des prix
aussi: grand prix de dessin de la Fonda
tion Calouste Gulbenkian (1983),
Prix
du Jury à la Biennale internationale de la
gravure de Fredrikstad (Norvège, 1984),
Grand Prix Rodier de Lyon (1985).
Une toile de l’artiste faisait partie d’un
accrochage à la Mairie du Xe arrondisse
ment (jusqu’à la fin du mois de février)
et, à partir du 2 avril, le Centre Mathis
(Métro Crimée) exposera le portfolio du
premier Symposium d’offset d’art (réalisé
en Belgique en 1989)
comprenant une
œuvre d’Alexandra Vassilikian.
Les tableaux d’Alexandra Vassilikian
ont toujours relevé de ce qu’il conviendrait
d’appeler, pour faire bref et faute de
mieux, le «paysage» ou, si l’on
veut,
ils donnent à voir le comble du «terrain»,
au sens que Roger de Piles donne à ce
mot : «Terrains, eu termes de Peinture,
est un espace de terre distingué)
d’un
autre, et sur lequel il n’y a ni bois fort
élevés ni montagnes fort apparentes. Les
terrains contribuent plus que tout autre
chose à la dégradation et à l’enfoncement
du paysage :
parce qu’ils se chassent
l’un l’autre, ou par leurs'formes, ou par
le clair-obscur,
ou par la diversité des
couleurs, ou enfin par une liaison insen
sible qui conduit
d’un terrain à
un
autre» (1). Dans ces premiers
paysages
mystériex, des
plans
agencés
sur le
rythme du vertige engendrent un effet de
cuirasse, ramenant la vision panoramique
d’un engin spatial à celle^ d’une armure
ancienne en gros plan. L’œuvre perturbe
ainsi le rapport de l’œil spectateur à l’ob
jet représenté, par une mise en question
de la distance aussi bien spatiale que tem
porelle. Les infinis,
l’œil téléscopique,
macroscopique ou myope, provoquent un
vertige scopique équivalant. Le déplace
ment dans l’espace s’avère aussi circula
tion dans le temps;
les croûtes de l’é
corce terrestre vues d’un point de l’uni
vers, dans un instant d’avenir, sont, simul
tanément, les plaques métalliques d’une
cotte de mailles d’un
temps
dépassé.
D’emblée, l’art de Vassilikian s’annonce
comme un art martiaL Le tableau ressortit
au bouclier, il s’inscrit dans la lignée frap
pante du Caravage, soit encore, dans la
force de frappe de la peinture. Certains
travaux laissent entrevoir dans le désert
apparent la présence d’une lutte armée.
Les couches et les touches se superposent,

se joignent, forgent cette armure dont la
puissance agonique confère à l’œuvre une
teneur belliqueuse.
Le traitement de la lumière enveloppe
les œuvres d’une atmosphère lunaire qui
renforce la fonction
réfléchissante
du
tableau-bouclier. La lune, surface sombre
et réfléchissante,
n’a pas
de lumière
propre, elle ne peut que renvoyer celle
du soleil disent Léonard et
Descartes,
après Socrate qui définit sa clarté comme
«nouvelle et vieille toujours» (2), comme
une lumière mixte et un réceptacle qui, en
tant que mixte, doit être, à l’instar de la
Khôra' du Tintée, difficile à cerner (3).
Cette essence hybride
fait de chaque
tableau le meurtrier du tableauu, fait que
chaque œuvre devienne un meurtre. Dès
lors, ce n’est plus tant l’assassinat
qui
appartient aux beaux-arts mais bien plutôt
l’art qui s’impose comme assassinat. Louis
Marin a noté que la
destruction de la
peinture opérée par le Caravage, dans son
autoportrait en Persée, tient à ce qu’il
représente la représentation même, à ce
qu’il monte, par un jeu de lumière et de
réflexions —(le jeu du bouclier-miroir se
trouve redoublé par le fait que «la tête
de Méduse est le portrait du peintre»)—
l’essence de la
représentation en tant
que fétiche, dénégation du manque trans-

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication
Professeur à l’Université Nouvelle
de Lisbonne

formé en absence : «l’objet absent, c’est
celui qui n’est pas là dans la perception
mais qui est encore là dans la représen
tation»^). Il s’agit donc d’une peinture
de l’instant, d’un coup de pinceau qui
sourd comme un coup de sabre et qui,
pour cela même qu’il saisit le moment de
la pétrification, la provoque.
En cela,
les travaux de Vassilikian s’apparentent
à la «terribilità» (5) revendiquée par le
maître italien, ils capturent 1’«instant de
la pétrification, si l’on peut dire, un peu
avant que la pétrification ne se produise..
Le moment le plus fugitif, l’infinitésimal
de temps, de durée est cependant, dans
son évanescence même, l’instant le plus
durable, le plus permanent» (6).
La problématique de l’instant, de
sa
saisie, se retrouve dans l’évolution des
paysages de Vassilikian. Depuis quelques
temps y émerge la trace d’un visage, sa
contorsion. Les toiles indiquent une défi
guration, signalent l’imminence
d’une
tempête. Comment peindre l’instant, re
présenter spatialement ce qûi appartient
au temps ? Comment peindre le «kairos»,
ce moment fatal, critique,
où survient
1 événement, le geste du peintre, sa ren
contre avec le support,

la matière,

♦

la

comme un corps noir, ouvrant ainsi |a
voie aux Caravage et aux Kirchier,
ait։
Goethe aussi, en somme, à tout un
courant
de pensée et de pratique concédant
noir la faculté d’engendrer la couleUr
Sous les tonalités sombres des trava®
de Vassilikian, réside l’anatomie de ]a
toile, pointant dans le tableau la présence
inexorable de l’écorché. Il arrive à cette
couche de rouge primordiale, à ce
inaugural d’une sublime cruauté, à ee san»
du tableau, il lui arrive, donc, de refaite
surface. Quelques gouttes, comme l’indice
d’un crime, parviennent à rendre au pav.
sage son corps, sa, chair, toute celte an'imalité invisible. Le désert se peuple sut.
repticement d'atomes qui se meuvent dans
une lutte acharnée.
Certaines toiles s’installent dans ա
calme trompeur, trop planétaire ou lu.
naire pour être
pleinement rassurant.
Tl suffit
d’un regard
différent, d’un
changement de point de vue ou de lumi.
nosité pour se sentir soudain englouti
dans un puits, dans une espèce d’abîme la
byrinthique; Parfois, le noir se métamor
phose en miroir sur lequel un rai de lumière se mute en lame de couteau. La
toile se déchire et, simultanément, foudroie l’œil du spectateur. Le paysage, dam
sa brutale déchirure, dévoile un œil mé
dusant qu’accentue la croissance tentacu
laire de l’œuvre. Les triptyques se suc
cèdent, ils surveillent l’atelier, dévorent
les murs. L’œuvre
cuirasse s’apparente
au bouclier de Persée,
le visage jaillit
dans le paysage, l’imminence de la tenu
pête convoque le foudroiement du regaré
spectateur. Ce n’est plus le spectateur qu
circule dans l’espace où l’œuvre serait ex
posée mais bien l’œuvre même qui bouge
et renverse ainsi les rôles. Les tableau՝
procèdent des turbulences
rapides de;
touches et des couches, occasionnant li
vertige chez le spectateur qui, pétrifié, se
voit désormais assigné à l’immobilité.

(1) DE PILES, Roger; Cours de pein
ture par principes, (1708), Paris, Galli
mard, 1989, p. 108.
(2) PLATON, Cratyle, (4096), Œuvre
Complètes,
(trad. Léon Robin), Paris
Pléiade, t. I, p. 646 : ((Cette lumière, elh
est sans doute en ce qui concerne h
lune toujours

"nouvelle”

et

toujour

vieille", néon et hénon, si toutefois es
vraie la thèse des Anaxagoréens; car 1։
soleil, je pense, en accomplissant inces
somment autour d'elle sa révolution circti
laire, projette incessamment dessus inn
lumière nouvelle, tandis
qu’une view
existe, celle du mois antérieur»..
(3) La «khôra» est le lieu,

celui de

objets et celui de la représentation, a
n’est perceptible, dit Platon, «que grâc
à une sorte de raisonnement hybride
n’accompagne point la sensation: à pein>
peut-on y croire. C’est lui certes que n011
apercevons comme en un rêvé...»՛, Tiniee
526, trad. A. Rivaud, Paris, Les Be^e
Lettres, 1970.
(4) MARIN, Louis; Détruire la peinture
Paris, Galilée, 1977, pp. 168-174.

թեան ը^դմէջէն^ անկէ չաղդուած բնաւ ,
առաջին օրուան թարմ ո ւթեամբ , Ալպեր
'Ւտմիլի բառով առաջին օրուան ւսնմեղութեամր •
ուով այղ. ոկղրնական անմեղու—
թիւնը հնչեցնելով Աուրէն իր երկրին կը
վերադարձնէր նաեւ ան կա իւ երկրի մր
արմանապա տո ւո ւթիւնր :

(5) Sur le caractère sombre et dur,
physionomie fauve et insolente, de CaW
(1) Ւնչպէս ծանօթ- է' արուեստի ծա
գումին մասին նոյնատեսակ դրոյթներ
(հայր-թ-ագաւորին դէլք րմրոստութեան
մարմնաւորումը, ձայնի հրապոյրոլլ ու
ծիծաղի քանդիչ ուժով) սլաշտպանած են
Ֆրէօյտը («Ամրոցներու հոգեբանութիւնը
եւ եսին վերլուծումը») եւ իր լաւագոյն
աշակերտներէն մէկը' Թէոտոր Ռայք ;

Մ- Ն(2) «Համքարութիւն»ը նաիտյեղափոիոոկսւն Հայաստանի մէջ (բայց նաեւ նոյն
շրջանի Պարսկաստանի մէջ) արհեստա
Bd de l’Artillerie, ՝ կիցներու ընկերութիւնն է: Ֆրանսերէն'

(") Ձայներիզը ձեւէք ձգելու համար,
դիմել հետեւեալ հասցէին'
EquiLibre, 14 bis,
BP 7124, 69348 Lyon Cedex,

կամ Սամուէլեան գրատան, Փարիզ:

corporation:

vage, cf. Bellori, cité par André Chaste
Fables, formes, figures, t. I, Paris, Fl®1*
marion, 1978, p. 184 : «Caravage aval'
conscience de cet aspect "noir" de soi
personnage, et —comme l’indique
lori~ il avait célébré sa propre terribih^
en s’accordant un autoportrait dans (
tête sanglante et agonisante de Oolia
(Rome, galerie Rorghèsej».
(6) MARIN, L.; Op. cit., p. 16L
(7) BRU SATIN, Manlio; Histoire
couleurs, Paris, Flammarion, 1986, PP‘
31-32.
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շֆնտոհցիԲ P1UJO
~
հիմա գիտես անգութ անգայթ մերկացումով
մութի Ի5Թւս1 պտստառին լ11ւաւ'ն ընդողնած էր'
լ պէտք եղաւ ծոիլ գետնէն վերցնել
Լվէն տարուած հին թերթի մը լուրին պէս :

«7T ձայնը կայ * կենդանի ու կեն սասէր , չերմ ու յան կարծ դողացող անկա
րելի ցրտութենէ՝ մել/թ կարատ ՝ հատու,
դանակի մը պէս կտր ո ղ—անցնո ղ
տեւո
ղութիւնը՝ մերթ- ալ կանոնաւոր ՝ ըեղար~
ձակ ամանակներու լիրայ երկարող՝
եւ
ասոնց համա չափ ՝ կշռութաւոր
գնացր[,ն մէջ տանո ղ տիեզերական ողբերգութեան մը բոլոր փորը ու մեծ եղելութիւնները։ Օսաննայէն մինչեւ JJ* ա շտոց
ու
Եղիչէ-. 3 անկարծակի
բռնկումներ
եւ
կամ անսպասելի փայլատակումներ իմաստի՝ դոյնի՝ չեշտի ՝ տեսակ մը խճո
ղումի մը՝ խուճապումի մը մէի*.
\յեր-

Սակայն պաստէ'
,ուա' ձեռքդ ինծի' դարձիր —
յ՚արժէ՞ր, ըսիկիս ԳիշիըՒ փշաթելի պարիսպէն
վար նետուիլ
կոտրել կոնը՝ բայց չկենալ քաշկււտուիլ փախիլ փախի՜լ
p,uanunfներու քարայրներու սոսկումին մէջ պահուըտիլ
Լէնկ Թիմուրի լրտեսներէն Աթիլլայի մարդորսներէն սաս պակնած
Աուլթաններու դահիճներէն ու ՜հերոնի կրկէսներէն պախավէժ'
վազել սուրալ սողալ սողսկիլ լոկալ անգ ուլ նետուիլ դէպի

■քք/։ն տենդէ մը առնուած, կամ խուսա
փող ալեբախ ու զինր անդադար վիրաւորող ճղնամ՜ամէ՝ ձայնը կարծէր հասած
աւարտի մը սահմանին՝ այդ սահմանէն
իսկ կը խօսի ՝ կը խօսի այդ սահմանը որ
մեր մէջ է՝ որ կը բնակի զայն լսողնե
րուն մէջ՝ բայց անտեսանելի ՝ անշօշափե
լի կեր պո վի ին չպէ ս աստուած ՝ որ ան
շուշտ դոյութ իւն չունի ։

ո՞ւր ո՞ւր է
մէկ ու միակ յոյսի հեււու պարոյկ կախուեր ուււեակին
ժամանակի անդրդուելի կայծ մը գտնել ցատքել բռնել
էլ ըլրսկ :
Անջրպետի էն անմատոյց զնտաններէն նամթայ ինկած
ուհեւն ի կեւ նկուղներէն հազարաւոր միլիոնաւոր գարերու
սերմի սրտի զարկը զարկը զարկը
խուլ սարսափով պատը թակեց
ձուի խելառ աղաղակը' խաւարին մէջ արձագանգեց - • •
մեզի ըսին լոյս մը յանկարծ պիտի վառի ու մարի
ծունկի իջէք պաղատագին պաշտօնեայէն թրանզիթ վիզա խնդրեցիք
—.էֆէնսվւ Պէյ աղա փաշա մէկ անգամ լքը ձգէ անցնիմ սահմանը
կայարանները օֆիսներր շուկաները պանդոկները չգոցուած
— Պիտի հասնի՞նք • • • ո՞րն է դուռը • • -ա՞ս է • • -ա՞յդ է • • •
շուտ ըսէք • ■ • ատեն չկայ
կամ եիւքսւ է ակնթարթը սպրդելու նողոպրելու ներս մտնելու
եւ կամ երթեք ալ յոյս չկայ յաւիտեան
հեռաձայնը կը կտրեն յետոյ թիւր կր փոխեն
դրան զանգը կը հանեն յեսայ տախտակ կր գամեն
հասցէդ ոչ nf կը գիտնայ :
Սակայն հաստն ժամադրութեան:
Ու ձեռք ձեռքի 1օտարի պէս մութերուն մէջ կայ նեցան
Այրուեցան իրարու
լացը լուաց աչքեընին
զանգը զարկաւ դուռ վազեցին'
րայց չնանչցան եկոելը :
Կամաց կամաց տարտամ ձեւեր նշմարեցին մութին մէջ
ատեն մը ետք առանձնութեան շշուկին ալ վարժուեցան
իրիկուն մը իրար դիմաց լուււ նստած' խօսակցութեան նիւթը հալոաւ :
Ս՛ոլո, պատուհան գոցեցին
Վ) Կէկ սանտուիչ բերաննին'
՚իոդոց իջան :

ծնունդ
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Ոտքը եազիլ մայթին դրա|ծ'
խառնուէցան ձեռք ձեռքի խուժաններու հեղեղին
ու տարուեցան օձագալար գռիհներէ
ամէն կողմէ ստահակներ աւազակներ ու մակըրներ գօշեցին
կոխկռտեցին կողոպտեցին դանկտեցին ու փախան
111 1սսլնաւղը արմատ նետեց :
Ցե՚տոյ կայ նիլ րազմութեան մէջ
րռնած կառչած ամէն կողմէ պլորուած
կուրծքին սեղմած' որ խունապը կարելի է մեղմանայ
սա աչքիրս շրթունքներս մարմիններս որո՞ւնն են ես ի՞նչ ընեմ
Խս թերեր են թափեր գիրկս ու գացեր
Դմա սակայն անտես ձեռքեր ետ կը ծալեն երազներն ու գորգերը
կո]ի հիւլէներ ուռած ւիորեր ցցած կայ ներ' կը բամբասեն
Աշխարհն անոնց գաղտնի անվերջ խօսակցութեան դիակներով կը
շինուի ու կր քւսկուի
իմաստներու թաքուն ցանցեր զիրենք իրար կապելու են
միայն ես եմ որ դոլրսն եմ :
Դյսը միշտ ուշ կը հասնի
PP կր զգաս թէ ալ կը կուրնաս ու պէտք չկայ փնտռել նամթայ
Դուն հեաքյերն իսկ տնրած են կօշիկները խուժաններու ձեռքերը
ն առեր են կր տանին երգչախումթի փորձի սրահ
մեք ա^աՈԼա- ճեղքը պատին ուրկէ քամին կը գոռայ
Ի 2 դուն նստեր մարմնիդ մէջի հիւրանոցի կակուղ գորգին
Դ զարմանաս տակաւին ինչու շարք շարք ւսհլիւսները կը փլին

ս"ա մուկեր սոված դաժան մարախներ օրը անդուլ կը կրծեն
JP1* իրկուն եղեր է

Կոցները նորէն տեղ մը չտարին մարդիկ ետ տուն կը դառնան

է ՝ որ կը խօսի այդ ձայնը : Ս կիղբ մը ունի
անշուշտ անիկա՝ դիրրերուն մէջ՝ ինչպէս առօրեայի դեղեցիկ ու գռեհիկ ման
րամասնս ւթիւևն եր ո ւն առջեւ՝ բայց կար
ծէր թէ կար ան շատոնց ՝ տիրական ինչպէս տիրապետումը ճշմարտութեան։

Գրեց'

ԳՐՒԳՈՐ ՊԸԼՏեԱՆ

Սէիղրը անգութ ու մերկ գիտակցու
թիւն մը՝ որ կ՚ապաստանի միայն անյո ւսօր էն տարականոն իր իմացականու
թեան :
// կիզրը կաJ անանուն եւ տարակա յ
Աստուած մը՝ որ հաւանաբար սարրած է
տիեզերական դալ մը՝ թակարդ մը՝ ուր

>►

Վահէ Օշական ամէնէն առաջ ձայն մըն
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մոխիրի համ րերւսննուն աչքերը խուփ ափը պատին քսելով
ուրկէ եկան շարուեցան քովէս մինչեւ անհունը
ես դեռ հազիւ փողոց իջած թերթ գնելու'
հրշէջ կառքեր արդէն ամէն կողմէն դէպի վրաւս կր սուրան
ոստիկաններ ճամթսւն գոցեր' զիս ետ սենեակ կ՛աքսորեն :
Ահա այսպէս
նորէն կրցանք կեանքն ու մահը սահմանագլխէն փախստական անցընել
առանց շատ լաւ գիտնալու որը որն է ուր կր սկսին ուր կը հատնին
եր մը եւս
գիտակցութեան կախարդական ոստայնին ւքէջ րռնուած
վազվզեցինք տաւղլտեցանք օրօրուեցանք ու քուն մտանք :
Թայ g ալ ուշ էր թողռքելու ետ դաոնալու ճախճախուտքին
երթեւեկի խճողումէն մայթին կայնիլ իսկ չըլլար
շուրջդ մարդիկ թառի ծծակ բէրաննին' ինչպէ՞ս խօսին
ինչպէ՞ս քեզի հասկցնեն թէ իրենք ալ կանաչ լոյսին կը սպասեն
թէ իրենց ալ հիւթերը նուէրները կէս գիշերին ետ կ՚առնեն
տոկի-պէկեթ կր լեցնեն գինարբուքի սեղանէն ու կը փախին
աստծու առտուն յիշողութեան մառաններէն նոր կարասի գտնելու է
թլասթիքէ գոյն գոյն աղուոր պզտիկ տուներ ծառեր մարգեր
մէկիկ մէկիկ զգուշութեամր շարելու է մինչեւ գիծը հորիզոնին
ամէն մէկուն անուշ խօսք մը ըսելով որ հասկնան թէ ինչու
ժամանակը աղքատ թակի նեղլիկ մթին թեմ մըն է
ամթողջ կեանքը ծայրէ ծայր' մէկ օրէ մը աւելի պիտի չապրիս
որ նոյն օրն է ահքէն առտու բեմահարթակ ետ կու գայ'
միայն ծպտումը վւոխուտծ է
a
որ ծԸԱա.1 էէ փորձուիս լուրջ լուրջ հաշուել երերդ
իրար վրայ գումարել պողպատ թելով խուրձ կապել
ուսդ նետել աս իմս է ես եմ տէրը ճամբայ թացէք ■ ■ •
մինչ ամբոխը fbq ձեռքէ ձեռք կը խլէ կուրծքին սեղմած կը փախի
անկիւն դարձած' քեզ կը նետէ փողոցներէն հովը կ՚առնէ կը տանի
տանիքներուն կը ցանէ անձրեւին հետ կը կաթկթիս ճորթսւններէն կը
տարուիս
ո՞ւր ես խեղճ մարգ կարմիր Ծովը քեզ կլլեր է
բայց դուն անգէտ' դեռ յատակէն յամաոօթէն կը քալես
մինչդեռ անգին քաղաքն արդէն յուղարկաւոր թափօր կազմեր' քեզ
կը սպասէ
ու չի գիտեր • • •
ԾՆՈՒՆԴ
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բայց ւ(ննք գիտենք
հի՛մա գիտենք . - . այնպէս չէ՞
աղթարիկ
որ չենք ծնիր ու չենք մեռնիր
այլ լոյսին հետ ամէն առտու կը բաշխուինք
իբրեւ մասունք
սւռռւնձ ներէն մինչեւ նազիկ կռատուկ
շուկատներէն մինչեւ մտքի թիռերը
ամէն ինչին ու բոլորին
ու կեանք կ՛առնենք
ու կ՚ապրինք • • • :

•

—------------------------------------------------------------------Fonds A.R.A.M
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ղործէս բացակայութիւն մը կար ,
f
պիտի ապրիմ , արձակով ալ, բա^Հ
նետած է մարդուն գոյութիւնը։ Ե *- թակարդը կը դառնայ՝ կը եաւալ/t
կը նեղնայ , կ'արտադրէ գիտութիւն ՝
կրօնը ,
դրականութիւն , մշակոյթ' մեր ապրելու
միջոցները՝ մեր Հձվերաոլրելում ՛միջոցնե
րը՝ որովհեւմեւ 1լ ուզենք անպայման թա
կարդը չտեսնէլ ու քօզածածկել զայն երազով ՝
պատրանքով,
բանա ս տեղծո ւ^թեամր*. Հայեր ՝ ուրիշներու պէս եր
բեմն անոնցմէ աւելի ՝ երբեմն
ալ պա
կաս յօրիներ են իրենց միթոսները՝ իրենց վերապրումը ապահովող անվաւեր
կ տուուց ո ւածըներր ՝ եւ
սմքեր ' մնաց եր
անոնց շուքին ու փառքին : Ա* ար դկային
ո ղբեր դո ւթի ւնն է ասիկա ՝ կա տա կեր դո ւթիւնը մարդկային։
Զայնը կը պատմէ
այս միթոսը եւ կը պատմէ նաեւ ծածկո ւմի մեր փորձերը՝ կը յայտնէ մեր պարտկելները՝ կը
խայտառակէ
ճշմարտու
թեան հետ մեր իւաղերը՝ մեր մոռացում—
ները : Ե*- կր պատմէ դեռ անոնց ձաթո
ղութիւնը ։
Զաթողութիւն ր' քանի որ ինք'
ձայնը
կայ : Եւ- ան ահաղանդ կը հնչեցնէ բոլորիս համար ՝ քանի որ ինք դիտէ , քանի
որ ինք թեր եւս միակ արթոնն է : Այսպէս
կ՚ըլլայ առհասարակ՝ ձայնը որ կը լսենք
միշտ ա ռանձնա շն որհ եալ է՝ կը հերքէ ու
րիշ որեւէ ձայն ։ Զայնը կը ճանչնայ ճըշմար տո ւթի ւնը ՝ ո ՞՛Լ դ[՚տէ Ւ՞նէ դա ղանի
ճամբաներ է յաջողած է թափանցնել կո շկոռ կապած մեր մշտկումներ ո ւն տակէն ՝
թա կար դի առեղծո լածին եւ մար դկա յին
ապրէլու տենդին ու կամքին : {?£. անդամ
մը հոն հասած՝ կը մնայ ձայնին միայն
յան ձն ա ռո լ
դառնա լ
այս
ս կղբնա կան
յայտնութեան ՝ մնալ ասոր ահարկու եւ
անմարդկային ու բրտագոյն սահմանին
վբտ յ ՝ երբեք չհեռանալ անկէ՝ երբեք Հըյամենալ լճակներու ափին՝ ծաղիկթերու
բուրումներուն մէջ՝ բանաստեղծութեան
վերին կ ամ վարին ո լորտներուն ՝ չկառչի է
սուրբին ու թուրքին ՝ չկենալ հոս ու հոն*.
Ո՛չ աստուած ՝ ոչ մարդ*. Աստուած մը՝
մարդ մը ձեր գիտցածէն տարբեր ՝
որ
ձեր գիտցածն ալ է ի հաք՛լէ՝
Զա յնը կ'ուղէ որ զինք լսենք՝ որ մինակ
չմնայ ու բաժնենք բան մը իրարու հետ՝
պահ մ-ը, °ր մը, րոպէ մը գոնէ ՝ ճ շմարլռութիւնը կրէ մեզ ու ղինք*. Ահա տեղը
ուր սէրը՝ մտերմութիւնը՝ բարեկամու
թիւնը հնարաւոր են՝ տեսակ մը յայտ
իւ ութ են ական թափանց կութեան մր մէջ*.
Զայնը կու գա յ
տեղէ մը որուն չենը
կրնար հասնիլ՝ եւ կը թուի մարգարէաշունչ ՝ վաթճան աբանա կան *. թերեւս
է՛
ալ այդպէս ։
Զայնը մին ակ է։ Աուտի ամէն դիմա
կազերծում ՝ ամբա ս տ ան ո ւթի ւն կ*առանձնացնէ ճշմար տո դր եւ իր դէմ կը հանէ
ստողնեբու ամբո խը ։ Ասոր համար է որ
վահ է Օշականի ձայնը կը փորձէ
անապատը որ կը բաց ուի իր շուրջ y կու
գայ կը բաթի մեզի՝ որ չենք ուղեր կէս
ձգել մեր տեւական մրափը՝ կը բարկա
նայ՝ կը բռնանայ մեր ականջին՝ ոչ թէ
ո[1ԱԼԷաՂՒ
ԼԱհնք միայն՝ այլ լսենք
այն որուն ինք միայն պատգամաբերն է*.
Ս ինչ ձայնասփիւռը կը պոռայ •
«— Րայց ասիկա գայթակղութիւն մըն
է .՝ եղբայր ՝ թնչ իրաւունք ունի մեզ թան
գար ելու ո^ւրկէ այս բռնութիւնը՝ Հէօհ—
րապին ու ^արո յրին դէմ î
— Րայց ո* վ կ'ար տօն է իրեն
պղծելու
մեր սբբո ւթի ւնները ՝ մեր եկեղեցին՝ մեր
լեզուն : Եր այս բոլոր մեղանչումներուն
համար ՝ պէտք է զինք բանադրել։
— Րայց Պ* Վ.պ£է 0շուկան բանաստեղծ
չէ՝ թող արձակ գրէ ՝ հանգիստ թողու իր
/հ ասղցաՇը :

— Րայց Պ* վահ է Օշական պարզապէս
կը չարաշահէ հօր անունը։
— Րայց յանուն ի^նչ բանի Պ *
0շական իր ճշմար տո ւթի ւնն երը
կը
նետէ
հոսհոն։
—• Ոչ՝ Պ* Օշական տարուած է
fjnjg տալու եւ տարբեր դաոնալու մարմաջէն» :
Զայնասփիւռը կը դոg եմ ՝ հարկ է վերջ
տալ վլվլուկ ին ու րամբասանքին ։
Զա յնը կը խօսի աւելի ու աւելի ուժդնօրէն եւ ինքն իր մէջ կը տանի իր անհ ըրաժեշտութիւնը ՝ իր օրէնքը :
պի տի կար ենանք ընել, եթէ ոչ
ձգել որ ան թօսի : Լաւագո յն ձևւր մենք
մեղ պատուելու. թողուլ է որ ան խօսի
մեր ականջին մեր եւ իր լեզուով, այլս։—
g ընելով մեր լեզուն, խաթարելով զա յն :

Ո՞վ չէ յողներ կուսութենէն, p-ող
տունը մնայ :
Ո՞վ չի վտանգեր ինքզինք, կը մեռնի
անթան :

Զո լզեց ի կրկնել այդ ձայնը֊ անկըրկնեխի է , թէեւ ունի արդէն իր հետեւակ-

«8ԱՌԱՋ»Ւ
տեսակցոնթիւճՍհրը

ծութեամբ ալ։ Ուրեմն, անց„ևյ
արձակ , իմ ներքին անձս տմոո„«
կը ծառայէ։

Հ -_ Ամբողջութեան մը հասնելդ
ձգտումը հասկնալի է: Որոշ նիլրե
րոշ տարողութեամբ մը տալու
եւս պէտք չէ՞ր արդեօք արձակին infigljj
Պ- Այո, երկուքը տարբեր ,„,Ա/յԱ,ծ|ւ
թիւններ կը ղոցեն։
ս՚նս՛ստևղեոլթԼ^
մէջ երեւակայութիւնը իր ս,ռսւլելՀ^
թափը կրնայ առնել, հոն կը հանմ!
մեծագոյն մար տահ րա լէրներուն ։ ԱԱ
ո, ած, անհունս լ թիւն ,
'Լնրացակ^
լոր մեծ հարցերը
բանաս -ոեղծոլթ^
կալուածին մէջ կ՝իյնան, մ/,5,չ;/£-ռ
կային կեանքի՝ հետ կապուած
տրձտ կ ին կալուածէ են յ

IURL
ՕԺԱԱԱՆ
tes

Հ - Ուրեմն, կարելի չէ ըսել թէ
բեր սեռ մըն ալ փորձած ըԱալու, աԽ
եւս ներկայ գտնուելու մղումն է միպէ

ի

հր անունին ու գործին շուրջ հիւսուած մշակոյթի ամսուան սաթիս անոր
ներկայութիւնը Փարիզի մէջ, այդ գործին նորագոյն էջերէն մէկուն դէմ
բարձրացած խժաձայնութիւնը ու ասոնցմով աւելցած հետաքրքրութիւնը մղե
ցին «Միտք եւ Արուեստ»ի այս թիւր նուիրել Վտհէ Օշականի : Այս որոշումին
մէջ լոելեայն կար հաւանաբար գինքը քիչ մըն ալ իր երիտասարդութեան ոս
տանին' Փարիզի պատկանող ցոյց տալու փափաքը : Եթէ երկչոտ, ներամփոփ
պատանիի իր տսլրումներն ու արձակի աոաջին էջերը կու գային Երուսաղէլքի ընտանեկան միջավայրէն , «Օսաննա»ն, «Պրն. Վրէժ»ը, «"հուտրդն ու Արա»ն Պէյրութէն, «Օծում»ին «Տէր Աւետիս»ը Ամերիկայէն, իր քաղաքը քիչ
մըն ալ Փարիզն էր - ինքնամփոփ պատանին հո'ս դարձած էր գոյութենապաշտ
երիտասարդ ու այդ գիծը կը քալէր անոր հետ հորիզոնէ հորիզոն:
Ինչսլէս ինք կը սահմանէ ինքզինք, ամբողջութեան մը ձգտող կեանքի մր
թիավարն է Վ- Օշական: Ամբողջութիւն նա՛եւ որպէս գրականութեան մարդ:
Խոշոր մէկ պատառը այդ ամբողջութեան' նախ բանաստեղծութիւնը • ո'չ մի
այն ժամանակի աոումով : Ան բանաստեղծն է որ կը փորձէ նաեւ ուրիշ
մեռեր ■ ուրիշ պարտէզի մը մէջ եւս ման գալու պէս : Այ դ «ուրիշ պաւրտէզ»ը
կ՚ըլլայ թատրոնը, վէպը, պատմուտծքը , քրոնիկները - • • :
Այսպէս է ասիկա, նոյնիսկ երբ ամբողջ Սփիւռքի բանտստեդծութիւնը
հասակի կարգով, խնամքով տեղաւորելէ ետք գոյնզգոյն տուփերու մէջ, ի'ր
տեղը հարցնողի մը կը պատասխանէ • «Ի՞նչպէս , ինչպէ՜ս մարդ կրնայ ըսել թէ
ինք բանաստեղծ է ու տեղ սահմանել իրեն» :
Բանաստեղծութեան —«Պատուհան» (1963), «Քաղաքը» (1963), «Քա
ռուղի» (1971) , «Ահազանգ» (1980) , «Խուճապ» (1983)— ու արձակի հատոր
ներէն —«Փախստականը» (1987),
«Թակարդին շուրջ» (1988)—
մինչեւ
գրական քրոնիկները , անոր գործին ընթերցողը , ի՜նչ ոլորտի կամ ճաշակի ալ
պատկանի ան, չի կրնար մաս չկազմել հասարակաց յայտարարի մը- ան չի
կրնար անտարբեր մնալ : Կրնայ հսււնիլ կարդացածը, չհսււնիլ, խանդավաոուիլանով, զարմանալ, զայրանալ, քրթմնջել ու տակաւին հազար թան , բայց
երթեք անտարբեր մնալ :
Այդպէս է նաեւ իր խօսքը- այդպէս՝ նաեւ իր անձը: Անակնկալ անցում
ներ , զարմացնող հակտսութիւններ, խուճապ ու խանդավաոութիւն, տագ
նապ ու լաւատեսութիւն ձեռք ձեռքի, միասնաբար կը վարեն զայն- ու այս
նԸԸյնԸ կը միտի փորձիլ քրքրել այդ «զարմացնող»ին , «հակասական»ին ծալ
քերը- այն էջերը որոնք մտաւորականի իր հարստութեան մաս կը կազմեն անկասկաւծ ու նաեւ բախտն են մեր գրականութեան :

Հ — Ինչո՞ւ արձակի այս հատորները,
բանաստեղծութենէն ետք :

մը քաշուած
բան մըն էի յ

Պ- Առաջին սէրս ՝ առաջին սիրուհիս
արձակն էր . տունէն կը փաթէի ՝ լեոները
երթայի Երուսաղէմ ՝ գաղտնի բա
ներ մը կը գրէի * Հայրս արգիլած էը*
«մէկ գրող մէկ ըն տանիքի մէջ՝ կը բաւէ
ու 1լ աւելնաy» ըսած էր ։ Ուրեմն կը գրէի ՝
տոճւ կը բերէի ՝ տեղ մը կը պահէի ♦ ատի կա տարին եր ո վ • • • î Ռրելյը յԱէ*եցանքի
առիթ մըն էր* հօր ս
հեղինակութեան
դէմ ելլելու պէս բան մը։ Պ ա շտ ամո ւնք
էր հ այրս ինծի համար* աստուծոյ տեղ։
Ամէն անգամ երբ գրածներուս մէջ աստ
ուած կը Jիշի՛ մ ՝ կամ երբ հայրս կը յիշեմ ՝ կարելի է ատոնք միշտ փոթանակել։
Պատանութեանս ՝ մինակ ապր ող՝ կեան~
քին չթաոնուող թիփ էի • դասրնկերներս
թաղի կ'ելլէին՝ կը կռուէին ՝ ես անկիւնէ

IJ.n ա ե ձն ո ւթեա և այդ առաջին ապրում
ներս արձակով եղան* յետոյ տեսայ որ
արձակը դանդաղ է ՝ արադ չի շարմիր ՝

կը մնայի* քաֆքայական

^•^րըին շունչը դանդաղ է ՝ բանաստեղ
ծութեան անցայ ու հոն աւելի արագ՝ աւելի ումով ՝ ու ւելփ թիտ թափ առի * բայց
միշտ արձակներ կը զրէ/, ; Հօրս զորեն ալ
վրաս չատ ազդաե է. /,ր վէս/երը մեե
յափշտակութեամբ կարդացաե եմ։ Հօրս
նմանիլ կեանքիս իտէալներէն մէկը եղաե
էր ■
Երբ հոս եկայ վե^ը,
արձակը
հոս
սկսայ գրել, տեսակ
մը ամբողջութիւն
ստեղծելու համար։ Պքագէտը իր գորեէն
դուրս չապրիր • ես չեմ խօսիր իմ մա
սիս : Որքան ատեն որ արձակներս զըրւած էին , կեանքս կէս բան մր
ունէր •

Պ — Զէ : Ոանաստեղծութիլնր
բուն ընզմէջ կը զրուի.
բառերը
սահմաններն են բովանդակութեան մր,,
այլեւս լռութիւն մըն է , բայց բոլոր Ալատ
կերները հոն կը խռնուին ել ըստ թ
նասաեղծոլթեան հիմնական բնոյթը աի
պէս մը բառերը դասաւորել է Որ JUI\
կարծական մ տ եր մ ո ւթի ւնն եր ստեղե„լթ
պատկերներ ու բառեր որոնք իրար
ճանչցած տակաւին ու յանկարծ կար.
բանի մը մէջ կը հանղիպին իրարուխբ.
տարանի մր վրայ նստած են քով ըովթ,
"՛յ՛է յ՚սնկարծական
տեսարանէն րա^ւ
կը ծա զ թ։ որ կը տանին։ դէպի անտար,
զելի միջոցն։ ե ր ու մտածումներ որոնը ար
ձակով երբեք չես կրնար տալ։
Հ — Իսկ այս ընթացքին , ի՞նչ վիճակ]
մէջ է բանաստեղծութիւնը • ւսյսինքն
բանաստեղծութիւնը մէկդի դրուած է I
արձա՞կն է որ Վ- Օշականը կը զբաղէ
ցրնէ այսօր :
Պ — Զէ՛; լէ՛' ^՜է՚ւ՚^՚՚թ; երբեք։ իանաս
տեղծութիւնը միշտ կայ֊ երէկ կ՚ալխա
‘"էի • ն։ ո ր դործերու ծրագրով եկած ե1
Երկու անէտիոլ հատոր ունիմ րանաստեղ
ծութեան :

Հ — Իսկ ինչո՞ւ ուղղակի բեմի Մամա]
թ ատրոն չէք գրեր : Զեր թաւոերսւկա!
գործերը ւքիայն լսելիքի մարզին ւսռընչլւտծ են, ռտտիօսքէչներ են:
Պ •— Մ ի շտ կր փորձեմ թատրոն թէղ
թատրոնը այն մ անոն։ Է որ ամէնէն չա։
դիս կը մօտեցնէ կեանքին ֊ ի վեր/ոյ մի
սը բառեր են։ եւ նորէն դուն ես։ Ե[’[՝ո[
թատրոնին մէջ
մար դի կ կը ստեղծես,
մօտ կ'ըլլաս կեանքին ։
Ամբողջ կե տ նմԼ՛ ս մ եծա դո յն տառա
պանքը ո լ հարցը եղած է^ է՚եչպՒ
//հ/ ապրիմ * ինչպէս
ընել որ մօտենա^
կեանքին *. կեանքը անհասանելի՝ աեւքկ
ձեն ալի ՝ անիծեալ չեմ րսեր ՝ pu,J$
ր ո դո ւթեն էս դուրս բան մըն է *.

Հ •— Նռյնւիսկ ձեթ յւսււնսւսւոեղծութհւս(
ւքէջ դժոՆԱւր է թ-սւսւթռԹը չյաշել •* «Օսւս®’
ԹաիՀյին, «ՓիՍ»ի(ւ ՝ ամէնուն մէջ
թոնը ? թ-աաեթականը կայ :
♦— կեանքի կարօտս է *
շափելիութեան ամենամօտ
ղը։ Եա^յ ուրիշ բան մը
ճամրով մօտեցնէ ասլրելու

կեանքի
կենալու տե
որ արուեստէ
թորհուրդ!1^

անբացատրելի այդ
իրարանցումին ոք
կեանքը ըլլւրլու է *չեմ դիտեր î իմ կեանք
ուրիշները կ՚ապրին* կը գողնան. կ^"
թան ՝ ես մէջտեղ կը մնամ : Եենդանինեի
տերեւներ ՝ հովը ՝
կխառնեն
կ՚երթ^
Այնպէս կը զդամ եւ ես այստեղ կեցեր Ա
ս պա ս եմ որ ա սլրի մ *
օր մըն ալ գԼոԼիս
պիտի առնեմ երթամ՝ առանց ապլս“ծ Ա*
լալու :

Հ — Վերադառնալով արձակին, l^f
արձակին ու անոր ամէնէն հզօր ու
նոյն աւոհն աղմկայարոյր մէկ էջին « ՜
ծում»ին, կ՚ըսէիք թ-է ձաիողե<րոլ’ P
չո՞ւ :
Պ •— Որովհետեւ ատոր նպատւսեիւ
գտնել հանրութիւն մը որ հանգիս111
1սով նստէր կարդար
ու առնէր

ները*. կը մնայ միայն զայն մեծարել՝
այսինքն' ընդունիլ՝ ինչսլէս հիները կը
հիւրընկալէին անծանօթ անցորդը î
Աւանդութիւնը կ^ուղէ՝ որ մեծարենք առ
հասարակ միայն անոնք որ այլեւս ձայն
չունին' մեռեալները՝ եւ կամ թռսլոտնե
րը անոնք որոնք լմցած են շատոնց եւ
աւելի ու աւԼելի կհուզեն համապատաս
խանէլ այն պատկերին որ կու դայ իրենց' հ անր ո ւթեն էն ։ վա հէ
Օչսւկ անի
ձայնը ո՛չ լմցած է՝ ոչ ալ ընդունուած :
Ահ ա թէ ինչու հարկ է թաթ տել կարգ կա
նոնը՝ մեծարէլ զայն այսօր իսկ՝ որպէս-

պաագամը :
՚ԼՒ
արձակուի ու մտնէ իր հունին
մէջ֊ ասիկա կարեւոր հարկ մըն է, ըստի սլո ղա կան ո ւթի ւն մը, ո՛չ այնքան րամնելոլ իր հետ կամ իրմէ առնելու ճշմար
տութիւն մը որ իրն է միայն, անվերադարձօրէն
իրը , գովաբանելու ղայն որուն պէտքը չունի , որքան արձագանգե
լու անոր, խնդալու համար մեր
անհե
թեթո ւթի ւններ ո ւն վրայ, վայելելու զա
նոնք, յետոյ գուցէ վառելու համար այս
թանձրացած
դիշերին
մէջ մտածման
լամրը
Գ֊ ՊԸԼՏԵԱՆ

Եթէ նկատի առնէք ՝ միակը որ Հե ւ
մի ՝ պարսկահայ կինն է հոն* եւ
հանան գիւղէն ՝ Այնճարէն կո<- դւսյ :
ս ոնք ամրողջ ընտրուա ծ թիփեր
հանուր գիծ մը կայ պատմութ^1^

հհ

որ կ՚երթայ հայ մողովուրդի
ն եր ո ւն ա մէնէն թոր մակարդակին'
սով ցսյլյ պիտի տայի ի՚ն^ն է ճշմ^ր
թիւնը Հայութեան ։
յ։
Ես եկեզեցվի տրմէք/ն կր հս"՜Հ ,
ան որ եկեղեցիին ումը կը նուաղ ‘J f ,
վնասէ հայ ժողովուրդին
կար ո զութի ւններ ո ւն : &// եկեղեցի1

Fonds A.R.A.M

ՅԱՌԱՋ
, չ,սոսստան երթալու,
հայրենիք
^ՀպՒ-- Մշակոյթի ամէն ձեւերը
կ4.հոն։

Հ._Իսկ անոր միթէ հանգամա՞նքը:
9- ՄիթԿս. սւ՚ւ։յ^եՅնեւ

Հո1լ}եմ'Հր՜
, ! Լմտրտու-թեան հասնիմ :
Այ„'^“ն Գր’“1լանո,թի^ը արմէք ունի ինծի
■ 5Լ «A չափով որ ղիս կամ ընթերցո“‘կ մօտեցնէ ճշմարտութեան։
Ջեմ
1Ը ե, սահմանել ճշմարտութիւնը,
ԱրՀեստի W նա1Ա ի^այայաարարո,թի
-,

կայ- ատիկա առաջին աստիճանն է՛.
սկսի անկէ

11,սկայն բո-֊ն արուեստը կը

„ Տ երբոր
եսսոո Է
ր զդաս
ռատիօակտիւ
ռ„ք,
կը
ԳԳ
յերբ ճշմարտութեան՛.
Խելքդ կը սկսի
թոթիլ, կը Գ1աս "l՝ ՛է՛1 մ°“։ենա"՝ եէ՜
ն տակնուվրայ ըլլ՚Ա" , այնքան լաւ
միթերը սակայն , որ մարդիկ հ ը'ւսսբեր են, ատոնք օզոնի թաւեր են որ
Հտպտնեն քեղ ճշմարտութենէն ։
Որովհետեւ ճշմարտութիւնը կ այրէ .
ատ,սնկ րտն մր ըլլա լու է , Սիթերու ահսթկումր ատոր կր ձղ- ո ի : Ե' նաեւ ես
յաւան իմ յանձնառու զբոզ՝
թքփնքս կը Ղ'
ււրո յա կան
Տտաւոբտկան ՚ մէկ ը
պպսոտւորութիւններ

ունի,

որպէ սղի

>ա,սւթիմեր
~
թիլեր տեւէ եւ իմ գործս կարդացոզներ բլ/տն առն ուա զն , Եթէ ես շպայլարիմ ոբ Հայութիւնը դիմանայ աշխարփ երեսին, հայերէն լեզուն
կորսուի
50-60 -՛տրի վերջը, ես
ո՞ւր կ՚ըլլամ՛.
Անմահութեան ախորմակը շատ սուր է
մարդուն մէջ՛ • * Ï

Մ Ի Տ Հ

Ւձ

Հ — Պիտի ձգէի՞ք որ «Օծում»ը ժա
պաւէնի վերաւծուի. հապա անցեալ
օր
կ՚ըսէիք թէ «Պատարագ»ը պիտի չհրա
տարակէք , թիրաիյ չըլլալու համար րիրտ
հակազդե ցութիւններու • • •
՜ Զէք դիտեր ի 'նչ է «.Պատարագեր :
Հոն աստուած կը զղ^ա յ մինչեւ մեզ խա
բելուն ՝ ետ աշխարհ կոլ ղայ եւ կ^ուզէ
պատմուիլ մարդոց կոզմէ։ Աայց
եթէ
այդ աստուածը վերցնէր $ դիտէիք ինչ
ևԸԼԼայ՝ Ւ'նԼ ահաւոր րան կ1ԸԱայ
մեր
կեանքը* Տէր
Աւետիսին տիեզերական
ա ս տո ւածը կը մնայ որ իր ահ աւոր դա՛մանութեամր՝
անաստուածային աստուած
մրն է յ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

Պ *— Որքան ետ կը նայիմ մեր մշակոյ
թդ մողովուրդի պատմութեան
մռայլ
օրերուն վրա յ , ա յնքան կը զդամ որ ասի
կա նոր չէ* Ե*- մեր մողովւրդին մէջ կան
զօրաւոր ակեր : Ա ենք դաղտնի
զէնքեր
ունինք։ Ա*իթ մրն ալ այդ է որ 1լերթա՜նք կոր • ♦ ♦ : Հո՛ ս ենք մենք՝ հոս մնա
լու դա տա սլար տո ւած ենք գրեթէ՛. Հայը
դմո ւար ո ւթիւնն եր ունի , ճիշդ է ՚ թիւը
կը նուաղի , հողը ձեռքէն կ՚երթայ , ճիշդ
է՛. Աակայն ձեւով մը ես իմ վրաս կը չա
փեմ Հա յութիւնը որ ծունկի պիտի չզա յ'.
Եթէ իմ մէջս կեանք կա յ,
Հայութեան

Հ — Թերեւս մեր նտմըսւն աւելի լաւ
կը գտնենք եթէ հայրը սպաննենք :
Պ *— Ատոր համար դրուած է» մարդիկ
էլ ուզեն սլատդամ մը* սլատդամ թէաJ :
Աստուած
կ^ս11^րաւ>ւոանէ հոն՝
ամրողջ սրիկա յ ո ւթի ւններ ո վ
որ կան
աշխարհի վրւսյ՝ նարեկացիական հեղե
ղով մը ♦ ա տի կա մ եր մոզովուրդը չի տա
նիր , դիտեմ :

Հ — Ատիկա սակայն Դուրեանէն սկսած
րտն չէ՞ • երր կ՚ըսէր «Աստուծոյ ծաղրն
է աշխարհն ալ արդէն»», կաթիլ մըն էր
թէեւ, թայ g 120 տարի աոաջ կար նոյ ն
գիծը:
Դաոնալով հայ մարդ Վահէ Օշականին ,
Ո՞ւրկէ կը գտնէ ան այդքան ըմբոստ ու
յատկապէս այդքան լաւատես ըլլալու էնէրմիՀւ :

չ._ Քիչ մը եսասիրութիւն
ասոր ւքէ՜ջ :
ըայց միայն

ալ չկա՞յ

ատիկա

չէ՛.

Անւղեմ նաեւ օղաակար ըլլալ մողովուրդիս՛. ’Կայ 'նաեւ
ար
' հարցումը
'
“ ՝ ինչպէ՞ս
"................մանի ըլլալ Յակոր Օչականի զաւակը ըլ
լալու՛. Ասիկա մեծ անձկութիւն մը եղած
լ կեանքիս ընթացքին :
կսկ միթերու պատմութիւնը կամ նա
խապաշարումներու
դէմ եղած յարձա
կումը, հրապարակը մաքրել էր որպէսղի
ճշմարտութեան կարելի ըլլայ մօտենալ
է ար ուս ս տ ին î
"ք գերագո յն նպատակն
ժամանց չէ*** մանաւանդ չեմ ուզեր որ
կեանքիս ւի ո խան ա կո ւմը
Ը.ԼԼաJ *
«Եթէ
կեանքը չես կրնար ապրիլ , դոնէ արուես
տին մէջ ապրէ չապրածդ^ կ ըսեն շատեր :
Ատիկա ինծի համար վտանդ մըն է* կը
ղդամ յաճախ որ քայլերս հոն կեր թան
եւ ետ կը քաշուիմ որ չրլ լա յ թէ դրա
կանութիւնը լեցնէ ա յն պարապը որ կա յ
կեանքին մէջ։ *իր ա կան ո ւթի ւն'ը այղ պաթ առլին մասին է ՝ բայց ոչ ա յդ պարապը
լեցնելու մասին ։

Պ •— Չեմ դիտեր . ո ՜Հ գՒ տէ ինչ ակեր
ունի ատիկա։ fi այց խոր դմգոհանք մը
կայ
բաբ կութ իւն մը տեւական 1լապԿ՚յլԼՀրԼռձ աշխարհին դէմ,

" յ անբա ւար ար ո ւթի ւնը , անհւ
աստուծո
կացողութիւնը ՝ լռութիւնը եւ տգիտու
թիւնը ուր կ՚ապրինք՝ կապրի նետուած ՝
մոռս ուած մա րռկութիւն ր : Ատիկա բարէսէրժի! է

Հ - Ըարկութիւն, աստուծո՞յ մը հանդէպ:

^ա^րւ։ւմասնութ1ււններր
տուի համոզիչ
դտրձնելու համար որ ասիկա կարելի չա.1, r I
I K.
a-a. Հ ո,
<
հ
4L իրտկանութեան մօտ դրուած
բան
Ը՛ է՛ «Տեսէք, լ,նչ կ ըլլայ ձեզի, ինչ
րիտտսարդոլր-իլն մը
կայ որ
աչքը

I ՛Առնէ

ինչ վտանգներ» աս ալ կ՝ ո լզէ ի
‘խվտսնցել՛
է- Եթէ աւելի խելացի ըլլային, պի-

Պ
(Հսենք,
միեւնոյն
մամանակով
կեանքի մը մէջ սեղմել՛.
Տեսէք, կու
սակցութիւնը
հերոսապատում
մըն է
ինծի համար : Ատոր մէջ հերոսական բան
մը կայ ՛
Հ — Ատիկա վերացական պատկեր մըն
է որ —անկախ անկէ թ-է խօսքը որ կու
սակցութեան կը վերաբերի—, իրականութեան հետ շատ կապ չունի* այդ. հե
րոսական անցեալին պատրանքն անգամ
չեն կրնար պահել անոնք իրենց այսօրուան ձեւով. մանաւանդ վերջին սա երկու-երեք
տարուան
պատահարներէն
լյլո£. Աէր իրականութիւնը ցանցած, ան

ցին :
Հա յո ւթեան ներքին ո լմեր ո ւն մասին ես
քիչ մը թ-ումանեանի պէս կը մ տածեմ .
Լուսաւորչի Կանթեղը ւմեսնողը
միայն
ում կը գտնէ : Ես կը տեսնեմ զայն՛.
Հ ■-Այս բոլորը նաեւ Սփիւռքի՞ մասիննիշդ է որ Հայ ու թիւ մը պիտի մնայ
միշտ , սակայն այդ չէ հարցը :
Պ •— Լ,ու, տյս կացութեան մէջ թնչ
կրնանք ընել . դուք յօդուած կը դրէք, ես
ալ կը գրեմ , կը խօսիմ եւ եթէ
կանք
մենք, ուրիշներ ալ կան. Այսինքն, մեծ
ապահովութիւն մը չունինք, բայց յու
սահատէլո ւ պատճառ ու իրաւունք
ալ
չուն ինք՛. Այս գէշ օրերուն ,
բնա՛ւ չու
նինք :

Հ— «Յանձնառու գթող եմ» ըսիք •
կ՜անդրադառնամ որ Սփիւռքի մէջ այս
յատկանիշով ներկայացող շատ անուն
չունինք. գրեթէ չունինք: Ըսենք թէ մին
չեւ երեք տարի առաջ նման հարց մը շատ
շեշտուած չէր: Ըայց այսօր, կարելի չէ
անտարբեր մնալ : Արդեեք ձերը պարա
գան է այս միշտ անհաշտ, միշտ փնտրռտուքի կեանքը բռնելու հեւքին մէջ
գլոնոՆՈղ մսւս1ՆՈրականի՞ն :
Պ ♦— ^այ ատիկա՝ այո։

Պ ♦— Այո ՝ աստուծոյ մը հանդէպ
տիեզերք մը ստեղծած է* հոս է ան

որ
եւ

գործիքները՝
«mode d’emploi»h Լու~
նինք որ ապրինք ։ Ո է1 ՝ լա ւա տ ե ս ո ւթի ւն ս
շատ խո ր ո ւնկ վստահութիւն մըն է 5 օւ_—
րախութիւն մըն է ապրելու ♦
ես ամէն
առտու կարթննամ ու կը խորհ իմ
որ
ողջ եմ ։ Ա է,չտ ‘uJrlul^u եղած է î Մ անկու
թեանս ու պատանութեանս հիւանդկախ
մարմնով մը քաշկռտուած եմ
կեանքի
մէջ՝ բայց այղ լաւատեսութիւնը՝ վըս՜~
տահութիւնր՝ խանդավառս ւթիւնը
ող^_
ու
ապրող
ըլլա
լու
՝
շատ
շատ
կարեւոր
կր
Հ-- Այդ պատմուած քէն սա հեահւոՆ՜ „ ւ
..ո !
,
,
X
X
ւլ
XX
XX
XX.
Դ^նեմ
:
ծւ
մեր
մողովուրգին
մէջ
կայ
թիւնն ալ կարելի էր հանել որ միթ-երը
ւյդքան ալդիւրին տեղի տուող չեն- յե- ատիկա՛. Ես տարիներով քննած եմ մեր
սայ, այդքանխեղճուկթուողքահանամշակոյթի պատմութիւնը, եւ այն դըմարութիւնները
որոնց դէմ յան գիման
յին այդ դիմադրութիւնը արդեօք նաեւ
ktL
զանուինք
այսօր,
միշտ մեր հետ եիդւհրդանիշը չէ՞ որ միթերը պայթեցնե
զած
են
՛
.
Գիւք
ին
չէ
եդած
Հայ ըլլալը :
լը եթէ ոչ անկարելի, գոնէ այսօրուաւն
ԵԱ
ինչո՞ւ
յուսահատիմ,
ըսեմ
թէ աՀհ
մեր գործը չէ տակաւին :
գացինք, կ՚երթանք կոր, հայրենիքը, լե
9 •— Այգ աղաքը կորսեն որ եթէ ձախո—
զուն կը կո ր ս ո լին . . . սխա՛լ կեցուածք է ՚
վ՚ն ալ,յաջողած են* Հհոս պիտի կենանք, •այդ ամբողջին մէջ րան մը կայ. —
ոստիկան ո ւթի ւնը թոդ դա յ , մեղ տան ի ,
ըլլալու
խանդա վառո ւթիւնը՚.
Ասիկա
որովհետեւ սխալ բան չե^ւք ըրած^ կ՛ըպզտիկ բան չէ. ատիկա միակ բանն է որ
սեն,
իթը մեր դլխուն մէջ էր* «մենք եկե
x„x կը սիրենք ։ պատրաստ ենք ղոհու1ե........ղեցին
լ-֊», բայց րան չենք բներ, այդ ամբողջ

մկջ “՛Լ կայ • Ասիկա փա ստելու պէտք չը
կա յ . այս բաները
կը զղաս ,
գիտես
նորէն հօրս կը յղուիմ. վերջփն ապաւէնս
հայրս է որ իր բոլոր տառապանքներով
ծունկի չեկաւ՛. Գնաց, որովհետեւ մարմինը դաւաճանեց * մարդիկը
չյաղթե-
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Հ
Միւսները կարծէք իրերԱց թուղ
թերուն , գիրքերուն աշիարհէն դուրս
չեն ելլեր • ասիկա անկախ անշուշտ իրենը
գործին արժէքէն:

Եւ մասամբ հայ լեզուն, հայ մշակոյթը
եւ ինքնութիւնը սլա շտսլան ելո ւ համար՛է
սը
պզտիկ
տարիքէս կուսակցութեան
մէջ մտած եմ, որովհետեւ
այգ ձեւով
կրնամ քաղաքական գործ տանիլ ի շահ
մեր մշակոյթին, մեր
ա լանդո ւթիւնն եբուն, մեր հ այկականո ւթեան . տեսակ մը
պա տ ա սխանա տո ւո ւթիւն կխառնեմ վր՛աս ,
իմ միջավայրս՝ հոգեկան ու մարդկային

միջավայրս պաշտպանելու եւ հաշտ ըլլալու անոր հ ետ. անկախ ատկէ , այդ ընկերային կեանքը մարդկային մօտիկուԱաԱՈւթս UlU .
թիլն կր ստևղծէ : Շրջանակ մը կ\ը ստեղ
_ ԼալԱւտԷԱ Էմ, այո՛. Արգիէ*
ծէ որ ասասճսասաս՝
անանձնական ՝ Կոռաւոր
հեռաւոր շրշասա.
շբջանակ
’
’
Վ
րան
մըն է կեանքը : Լաւա տե un ւթիմսս կո^
չէկը

փախի, կ՚երթայ՛. Այո, կը հալածեմ այդ
կեանքը, իմ սիրուհիս է՛.
թուն կեանքի
ռէրն է որ կարելի է սիրել,

որ սակայն

Աստուած դիտէ որ Դա շն ա կց ո ւթեան մէջ
ահաւոր թերութիւններ ՝ անբաւարաբու
թի ւններ կան ՝ ես մէջն եմ ՝ գիտեմ ։ Ոայց
եթէ հիմա ատոր համար դուրս ելլեմ ՝
կամ չխառնուիմ անոր կեանքին,
ի՞նչ-

սփ_ըսէինt
այո,
մ_, _ր___
դուն^„ր„
վարձ մը ըրիր
(2X-X-X
nP
1
միշտ
XX հոն չէ՛.
պէս կրնամ մողովոլրդիս բարիքին,
օմեզի, համար ընդվզեցուցիչ է եւայլն,
Լաւատեսութիւնս կու ղայ
անկէ որ
Ղոլ։ոլւն հաքար բսՀս մը ընել՛. Կարելի է
սսւկայն ի վերջոյ չյաջոզեցար ու այդ աս1րիսլ
/'ա^ոյր
է' գոհացում
գրելով—մրելով քաղաքական , ընկերային
տւ
՚ղկար քահանան խորտակեց ամէն բան: </> : Ես լաւատես մարդ եմ խառնուած- }րրադլւրներ իրականացնել, այո, բայց
՜
րեց[,

յ,

,
քՀհանւ^ն ։ էս։ հի“՚!1"լմո1Լ ԳԸԳալով
սկղբնտկան հարցումին,
Լլռրովփն ձախողանք չէր,
որովհետեւ

քով եւ չեմ տեսներ ի՛նչ պատճառ կայ
յուսահատելու : Այո , գործերը ծուռ կԼերթան ա , խա „հ ք, վրայ , բայց ուրախո ւթիւն
ոՀիմ մէջս որ գրելու աքթին մէջ է

նուԹե մ^տեղ հանե3
մտաւորակա•պժ ան յանձնառութեան աստիճանը՛.
րռգջ ‘քտաւորականութենէն երկու - եԼչ հ"գի ասանկ երեւոյթի մը մէջ պա-

նաել. թյ. բոլոր դրածներս մռայլ բաներ

օե
ետան ճշմտրտութիւններ ըՀօլ՛ Գրութեան բուն նպատակը սաեղ-

մերմեմ որ ծունկի բերուած եմ . եւ որքան
են որ մկշԱ
մէջս կեանք կայ, ում կայ
կայ,, ե
ես

թեւնմ աւել^
'էրա1^ան
հ-օկազղե3"ւՀր-,',անդրագարձ"ւմ մը
եւ ատոր
ա"թ՛ վիճաբանս ւթիւն մը,

ալելի զօրաւոր եմ քան_ բոլոր
,ան հարուածները:
ւ
1
Լ

վերջփն վայրկեանին միշտ լոյս
պայթի հոն. միշտ յոյս մը կը քաչէյ. ^դունիր պարտուիլս'. Կը

a a
մխտա-

Լ P
1 1
լ
Հ._ Իսկ եթ՜է այս լաւատեսութիւնը
ւսա ֊լԹ1?եւ՜
ն ձախողանք պիտի ըլ- անձնականէն տանինք գէպի ժողովուրդ'
Pl? Ոչ
հակազդեցութիւն ըլաւելի դժուար պիտի ըլլայ հասկըP- Գրական կամ ժխտական:
նալը: Այնքան շատ ժխտականներ կան
Պ •֊ Բերելս. յ-ապաւէն մր պիտի պատյատկապէս այս օրերուն ու մենք մեծ՚մա^էին. համաձայնեցանք,
սէնարիօե սով ներկայի տուեալները աւելի յոռետես
"/-“-ւ գրել մէկը, վէրչը վձառեցինք ևկե- ըլլալու տարրեր կը նկատենք, դու այդղ 3ի մը ել կարելի չեղաւ գտնել ՛.
պէս Հէք :
r

Պ — Կեանքի կիրքին՝ սիրոյն դնենք ատիկա * կեանքը որ քատր մրն է ուր անցեա լ ու ներկայ իրար խառնուած
են *
հէքեաթն ու ի ր ա կան ո ւթիւն ր ՝ առասպեյն
ու ճշմարտութիւնը ՝ ամբո ղՏ.ը
knlդան մտերիմ շփումներ
կը ստեդծեն,
ազգային աւանդս ւթիւնն եր երեսը կ ելլեն * այսպէս' խառնարան մլն է ապրումներու՝ զգացական ՝ ոգեկան ուժ՜երու որ
այէեւս մեղմէ կախուած է որուն ո՛ւր եր
թալը։ Ւնչ որ դնես՝ ան
կայ կեանքի
մէջ *. Եթէ դուն չդրիր կեանքիդ մէջ բո
վանդակութիւն մը՝
պարապ է անիկա*
ուստի այդ կուսակցական սեղմումներով՝
ճնշումներով ... ահագին ժ՜ամանակ ալ
կ՚առնէ՝ բայց ներքին խորունկ գոհունա կութիւն մը կու տայ ինծի որ իմ պըդտ Ւկ բաժ՜ին ս կը բերեմ մեր ժ՜ողովուր
դին * անոր պայքարին' որ
դիմանայ՝
որպէսզի աւելի մաքուր՝
աւելի ուժ՜ով
ԸԼԼաժ *
Տեսակ մը ներքին պարտականութեամբ
մտած եմ հոն* որեւէ փառասիրութիւն
չունիմ կուսակցութեան մէջ* տեղ մը չեմ
ուզեր հասնիլ։
Աարտահրաւէր մրն է*.
Պիտի մտնես որ յառաջանայ : &</ չընեմ ՝
դուն չլնես ՝ ոԲվ պիտի r£FLU>^1 5

Հ.- Սակայն միթերը պայթեցնելու արսւրքին հետ հակասական չեռն այս րոլորը:
Պ *— Ո1չ՝ ոչ*. Դաշնակցութիւնը իր միկողմը ունի՝ այո՝ բայց ես հոն ալ
միթերը պայթեցնելու դործ մը կը տես
նեմ : Կը կարծեմ որ յաջողած եմ տարազ
մր գտնել որ կ^արտօնէ մտքխւ անկախու
թիւնը :

Պ * Որ ենg կեց ուածքը կը յարդեմ » բա
ցատրեմ մտածումս* — ինծի համար յըսՀ —- Յետոյ , թերեւս նաեւ պէտք է ըսել
տակ է՝ շատ պարզ երեւոյթ մըն է' որ
որ միայն ժխտական րաւներ չկան կուսակ
մարդ լեզուին մէջ կը ծնի* լեզուն է որ
ցական կեանքի մը մէջ • օրինակ , յանձ
աշխարհը, կը բացատրէ իրեն։ Արդ՝ utJu
նառութեան պարագան կարծեմ այդ
լեզուին մէջ ծնած եմ եւ ատոր թափով
դաստիարակութենէն կու գայ :
kl! չար^իմ * Ոպիեմն ՝ ա յս իրողութիւնր
Պ ՛— Ւնծի համար ա մրո gjn ւթի ւն մը,
il՝ ս k.H տա^[' Ղ:էս1Ւ այր1՜ լեզուին պաչտպանոլթէան,
գուրգուրանքէն
աւելի միութիւն մը
.....................................
կազմելու հարց........
մըն է՛ ամպա շտսլանոլթեան :
Կեանքը իր տարազը բոզութիւն մը
հաւանաբար
կազմեմ.
գտնէ լեզոլոլլ. փ^ծի համար ամէնէն բանասիրութիւն ՝ դրականութիւն ՝ ընկեյստակը, ամէնէն վճիտ վայրը լեզուն է,
րա յին ու մշակութային գործ, քազաքա-

Հ- Դժգոհանքի, բարկութեան մասին
կը խօսէիք • ի՞նչպէս անցաք այս թՈԼԱ!-

վստահելով որ պիտի գտնեմ ատի. լյրբէք չյուսահատիլ որ ձեռքէս կը

ցած է այ մօր մեր կուսակցութիւններուն
պահած ? տուած պատրանքը :

կուսակցութեան մէջէն աւելի
ջերմ՝ աւելի անսիջական ՝ շօշափելի կապ
է։

Հ — Հոս հակասութիւն մըն ալ չկա՞յ
մէկուն համար որ միթերը մաքրելու
այնքան զօրաուր ձգտում ունի , անկախանալու, ամբողջ ճշմարտութիւնը կետնքի բերելու համար : Այս նկարագիրը _դըժւար է հաշտեցնել անոր կուսակցականի
Նհանգամանքին
■«-«•« fï -11*-|Ո՛քէ 4-Ն» Ո հետ,
kilr-ir»
ոորովհետեւ
Ո Tlll n'frin էւ ի
r»
il Խ՜՜Ո-—
վերջոյ կուսակցութիւնն ալ կարգապահութեան մը պարտադրանքը ունի, ան ալ օգոնի խաւ մը չէ՞ :
Պ •— Այո...
Հ - Եւ մէկ կողմէն ատիկա կոտրելու,
միւս կողմէն ատոր գոնէ հանդուրժելու
երեւոյթը ի՞նչպէս կարելի է հաշտեցընել:

կան գործ կը տեսնեմ,
ուսուցիչ
եմ,
հայր... այսինքն ,
մարդկային դոյու
թիւն մը իր ւիորմթ գտած է ձեւով մը.
մեծ թերութիւններ չկան, եթէ մեծ ար
մէ քներ ալ չկան,
մեծ անբաւարարութիւններ չկան մէջս :

Հ — Դուք Արեւելքէն կու գաք • այնօր
Արեւմուտքի մէջ կ՚ապրիք : ՛իր կուսակ
ցականի կարգապահութեամբ ու գրողի
ngpnuumLpbmgp, ^գոհութետմթ, գայթով ոլ
, րնդվզՈԼմալ Ալ յոյսէրուլ անհատին մէջ ո՞ւր են
արդեօք Արեւելքն ու Արեւմուտքը : Այս
անհատը ի՞նչ համադրութիւն կատարած
է անոնցմէ :
Պ ♦— Փուստօրէն Ֆրանսան շատ մեծ ղեր
ունեցած է իմ պատանութեանս ընթաg—
րին ՝ ոչ միայն մշակոյթով ՝ այլ
նաեւ
մարդոցմով, ֆրանսացի
մտաւորականութեան հ ե տ շփո ւմներ ո վս Տ Ֆրանսական
է կզի սթան սիալիզմը շատ մօտ կը գտնեմ
մեր
Հայերուս
հոգեկան
վիճակին՛.
Մարդը լքուած տիեզերքի մէջ, աստուտյս բռլորը յետ
ծոյ խաւարումը»
սփիւռքեան կացութիւն մը կը
ստեղ
ծեն ։ Անոր համար իմ մտքիս յարմարե
ցումը արեւմտեան աշխարհին՝ Երուսադէմի պէս տեդէ մը գալէ ետք՝ շատ մեծ
ուժ՜ով մը տ եղի ունեցաւ ու մնացած է
""/փ ՜^՜ե՜մ^թէ այդ փիլփսոփայութիւնբԼհլ,մտ
է , մարդ լուրջի չառ-

?

բերած տազնապը
Հայութեան հանկ. Ուբեմն ինծի համար այմմէտակաւին պահած է ատիյարմարի
իմ անձնական

__ .ր__ պ մնացած է
մաբ

կեանքի զգայութեանս ,
Գալով արեւելեան
աշվսարհէն առա
ծիս, ատիկա կուսակցական
կեաքն է *
միթերու հայրենիքն է որուն մէջ ապրեցայ բաւական
տարիներ եւ Հայութեան
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բաբախո ղ սխտը զգացի հոն իր բոլոր
թ եր ո ւթի ւնն եր ո վ :
Ամէն պարագայի մէջ՝ հայկական արեւելքը գոյութեանս մէկ մասին գոհա
ցում աուաւ ՝ մինչդեռ եւրոպական համալսարանի մշակոյթի միջավա յր ը ու
րիշ պահանջ^ դո հացուց ։
Հիմա Ամերիկա մնալու հարց մը սուր
կերպով դրուած է ինծի համար : Ըսեւ չէ
թէ ո լրի շ մարգիկ աւելի մարուը
են •
բայց հիմա համեմատութեան եզր մրուն իմ եւ ա տի կա չեմ կրնար անտեսել :

Հ — Այս սւմթուլջոՆթ-Խսն
տհղ ունի Հայաստանը :

մէջ

Պ •— Հայաստան չեմ դացած*
ան ալ
ա֊րիչ
աշխարհ մրն է : Հոն չերթալուս
պատճառը այն է որ մենք նախ պէտք է
մեր գլխուն ճարը նայինք , անոնք'
իբենg : Եր կարծեմ որ
Սփիւռքի մտաւսր ա կան\ը կրնայ լա ւա դո յն ձեւուէ Հա յու
իր պարտականութիւնը կատարել՝ այս օր ո ւան Հա յաս տանի
վե կա վար ո ւթեան
հետ հաշտ չերթալով։ Uft կախաբար հա
մա յնաւէաբութէն էն ու գազափարական էն ,
այ ս օր ո ւան մտա ւոր ա կան ո ւթ ի ւնր որ հոն
գործի գլուէս է՝ պիտի շահադործէ մեգիպէսներուն հոն երթալը՝ ['ր
I' P
ւլօրացնելոլ համար*. Այգ առիթը չեմ ու
զեր տալ իրենց*, ինծի համար Հայաստա
նը կը մնայ իր գեղեցկութեան մէջ, Ւ։ոէտ /ին մէջ՝, Հաւանաբար երր երթաւք} յու
սախաբ ըլլամ :

Հ •- Նորէն քւշմաըտութիւնը
կեցուածքին հակասող րան
հոս :

փնտոոզի
մը չկա՞յ

Պ — ճ1՚չԳ է • հ ա կաս ութիւևներր պակաս
չեն» բայց այդ ձեւուէ չէ որ ճշմարտութիւնները պիտի գտնեմ : Նախ պար տականութիւններ ունիմ հայ ժողովուրդին
հանդէպ ու ատոնք կ՝ընեմ : Ե^ուղե'մ Հ այաս տան երթալ» միթեր չկան որ խափա
նեն ակնարկս» այսուհանդերձ ,
Հայաս
տանը կը մնայ թի*- մէկ տռամներէն մէ
կը կեանքիս ել մեր ժողովուրդի կեան
քին մէջ*, Սրթա^լ թէ մնալ*, Սրթալ ինչո° ւ ՝ մնալ ինչո*լ• Եթէ հոս կը մնամ,
ուրեմն պէտք է րան մը ընեմ : Հոս չես
կրնար մնալ եւ Հայաստանը սիրել այս
քան հեռուէն յ Եեղծ եւ ինօթանթիք վիճակ է*. Ատոր մէջ չեմ
ուզեր իյնալ։
Ուրեմն , Հայաստանի հանդէպ
սէր մը
երբեք չեմ բացագանչեր։ Եուրօտ մը կայ։

Հ — Ըսիք թէ Հայաստան երթալով
չէք ռւզքեր այսօրուան իշխանութեան ջսւջացքին ջուր տանիլ: Արդեօք կուսակցու
թեան համար ալ պա.րա)գան նոյնը չէ*:
Կուսակցութիւնը որոշ գոհունսւկութեան
մը պատնաււը չունի* իր շարքերուն մէջ
ունենալով Վ. Օշակսւն մը: Շահագոր
ծումի ւսււիթ մը կուսակցութեան ալ տրրւաւծ չէ* արդեօք :
Պ •— Ես լուռ կեցողը չեմ կուսակցական
կեանքի
մէջ*. Եւ հոն աւելի լաւ գործ
ևը տեսնեմ ՝ քան եթէ
դո ւր սը ըլլայի »
Եսկ շահագործումը» » » չեմ գիտեր։

Հ — Յետոյ , որքան ալ հեււուէն մարդ
Հայ սատանը նանչնայ ? կ’արժէ այդ ապ
րումը ունենալ , նոյնիսկ յուսաիյար ըլլա
լու գնով :
Պ — Հաւանաբար ՝ այո ։ Արդէն երթա
լս ւէ աւելի կարեւոր կը դաոնայ Հայաստան երթալու հարցը։ Ա կիդբը դէմ էի
իբրեւ թուրիսթ
հայրենիքս այցելելու
դա զա վւ ար ին : ՎՀերջր ըսի որ եթէ պիտի
երթամ, երթամ որովհ ետեւ պէտք ունի
հայրենիքս ինծի։ Երկրաշարժէն
երկու
օր 'էերջ նամակ մը դրեցի կառավարու
թեան որ ես եւ կինս պատրաստ ենք Հա
յաստան գալու ՝ քանի մը տարի
կենալո*-՝ եթէ ուսուցիչի պէտք ունիք» հոս utմէն բան կը ձգենք ու հոն կու գանք ։ Վեց
ամիս ետք ըսին որ շնորհակալ ենք $ պէտք
չուն ինք*. Այնպէս որ հայրենիքերթալու՝
հոն մնալու գաղափարին կամաց կամաց
կը վարժուիմ ։ ք*այց տակաւին չէ եկած
պահը որ խղճի հանդարտութեամբ ըսեմ
որ հոն երթալով բրած կ^րլ լամ այն որ
Ս փ ի*֊ռքի մտաւորական մը պէտք է Ընէ »

Հ — ՒրրՅւՆ հայ գրող մարդ հր գիտող
որ շուրջը կը նայի, ի՞նչ կը տեսնէք այս օրուան Սփիրոքին մէջ :
Պ — Մեր մՈ ղո վո ւրգին կրած ցնցում
ները ‘Լերջին 2օ
տարուան
ընթացրին ,
/> . դարու մեր փորձանքները եթէ կրցանք
պարտկել մեր կեանքին մէջ ու
պրծ՜իլ
'"J" գարէն եւ ՒԱ • գարուն մէջ չունչ մը
քաշել , արդէն մեծ բան է։ Աեր գրակա
նութիւնը ու •լէ չոլղէ այս տառապանքին
սպասին դրած է ինքզինքը Տ
Մեր .գրա
գէտները մողովլւդական իտէօլօԺիռւ/ մր
Imprimé sur les

Մ Ի Տ Հ

ՒԵ

ԱՐՈՒԵՍՏ

Սքանչելի է ուրեմն այս կտ„ ն
իր թեմականութեամբ, իր փաղոլ^Լ
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ԹԱհն Ո'ԻՆ (ԲԷՋ
Խ1֊՚լ Եգսվուքճեան — Այվա զեան գրա
կան մրցանակի դա ւոա կա զմը որո շեց Վահէ Օշականին տալ 1991—//
մրցանակը ,
ճթա կարդին շուր^
հա տոր ին համար ։
Այս հատորով՝ Վահէ Q շա կան կր վեր utնորոգէ Սփիւռքի արձակը՝ անոր մէջ կը
մտցնէ կենդանութիւն մր՝ արդիականու
թիւն մր , որոնց նմանները ուրիշներու
մօտ չենք տեսած ու չենք տեսներ : Երա
կանին մէջ՝
վահ է Օշական արմանի էր
մրցանակաւոր
հռչակուելու Լ՛ք ամբո ղվ
գործին համար՝ ինչպէս կ՚ըսեն փրանսերէն՝ pour l’ensemble de son œuvre: Ու
քանի որ այդպիսի հանգամանք չէր նախա տեսուած
մրցանակի
կանոնագրին
մէջ՝ սլվեցինք այս ձեւով
անիրաւութիւն մը սրբագրել ՝
եւ
Վ » Q շա կան ը
պատուել մեր չնչին չափերով՝ իր վեր?/ն հ ատորի
հ ր ա տար ա կո ւթենէն
օդտուելով : Պէտք է աւելցնել որ մրg տնա
կը իրեն յանձն ելու որոշումը տուած էՒնր արդէն իսկ՝ երբ աշխարհի այս կող
մերը հասան վահ է Օշականի դէմ բաց
ուած նոր f ամվւա՝նեը//ե տգեզ լուրերը :
Ե՝ անդրադառնամ այս
մասին վեր^աւս—
ր ո ւթեան : Եը յուսամ միայն որ ներկայ
մրցանակը պիտի նպաստէ վահ էին դէմ
խ օսո գներն ու
դործո զներ ը
զգաստու
թեան հրաւիրելու :
Ասկէ առաջ ալ կր ճան չնա յինք Վահէ
վիպական արձա կը ։ Եը կար
դայինք իր պա տմո ւածքները թերթե
լէ ուն մէջ*, Եր կազմակերպէինք ընկերնե
րու միջել հաւաքո յթն եր , զանոնք միտո
նաբար կարդալու ել լսելու համար՝ անոնց չսլրջ վիճելու համար ։ Հոն կը դրա
նէինք մտային սնունդ՝ իմացական սովի
այս շրջանիս ։ Ետր գաg ած էինք
իր մէ
անտիպ վէպ մր նոյնիսկ՝ պէյրութեան
կեանքին
վերաբերեալ՝
պէյրութեան
բարքերու միջամ տ ո ւթեա մր : Եը սիր էինք
նաեւ հվԱուճասրվէ վերջաւորութեան գըտնուող կտորները ՝ որոնք բանաստեղծու
թեան ՝ թատրոնի եւ պատմուածքի քառուղիին կը գտնուէին : Աքէ զուզա կան կը
թուէին անոնք մեզի'
հայ տիպարներու
վրայ պտըտցուած իրենց չար՝
բիրս*}
անզիջող նայուածքով։
0 շա կանի

չթակարդին շուր^ հատորէն ճիշդ առաջ' Վ- Օշական պա տմո ւածքներ ու առաջին հաւաքածոյ մը հրատարակած էր՝
հհՓ տխո տ ա կանբ) վերնագրով ։
Դժբախտարար' Անթիլի աս տպուած այդ հատո
րէն քանի մը օրինակ
միայն կը շրջի
Սփի ւռքի մէջ՝ քանի որ մեղի անծանօթ
պատճառներով^
մնացեա լ
օրինակները
զուրս չեն ելած Լի բանանէն ։ Հոն գլխա*որ թեման' յոյսի բացակայութիւնն է՝
կեանքի երեւոյթներու նկատմամբ տե
սակ մը
գո յութենապա շտ մօտեցումով
մը** Մինչգեռ վնրջին հատորը գրեթէ ամբոզջնւթեամբ կը դաոնայ ահաբեկչութեան հարցին չո*~րջ» Ետն անշուշտ հոս
ատկէ դուրս յորդող կարեւոր կտորներ ՝
ինչպէս սկիզբը դրուած հէքեաթը ՝ որ կը
րեմադրէ հայ պոռնիկ մը՝ ու կը զանցէ
այդ ձելով սովորական թապուն ՝ որուն
համաձայն' կարնլի
չէ դրականութեան
նիւթ դարձնել պոռնկութեան իրոդութիւնը հայ իրա կան ո ւթենէն ներս։ Այս բոԼորր ս*նկախ անկէ' որ դրութիւնը կբրհայ նաեւ դժուար գուշակելի այլաբանա
կան իմաստ մրն ալ ունենալ։ Ե վերջո յ'
վ ♦ Օշականի ամենա գնահ ա տելի արմանիքևերէն մէկն է թապուներէն չվախնա

ծայրայեզութեամբ։ Ոայց նաել իր
կան փնտռտուքով ։ Դ. ՇահինեանՀԼ'

րէզ/' ՛րէջ անցեալ

ամառ' այգ
փնտռտուքին յատկանիշները երել,,,],
նոզ երկար ուսումնասիրութիւն յ.
տարակեց -, Գլխաւոր կէտերէն մէկն է
դի տան կիւնի բաղմակիութիմնը, թ,"“

լը ՝ արգիլուած թեմաներ դրականութեան
մէֆ մտցնելը՝ դրականութեան րն դա լն
ուած սահմանները ընդլայնելու
հսկայ
ՃԼ,գը ։
Երկրորդ կտորը որ չի շօշափեր ահաքեկ չո ւթեան թեման ու կը շարունակէ նա
խորդ հատորին թեմա կան ո ւթիւն ր
րական հերոսին ծնունդը^ վերնա զրո ւած
պատմուածքե է՝ ամէնէն յաջողներէն մէ
կը այս հատորին մէջ։ Ահաբեկչութեան
հ ետ անմիջական կապ .չունի վերջապէս
Եղիշէ պատմիչին հետ Հ արg ա դր ո յց ր ՝ ուր
վ » 0շական կր գործադրէ ռատիօ—սքեչի
մր մէջ'
ժամանակավրէպ
նշումներ ու
Ւր սիրեցեալ թէքնիքր ՝ զոր օդտազործած
էր աս կէ 30 տարի առաջ' հվՍ անզար ո ւած
վերելակը^ անո ւնը կրող ռատիօ—սքեչ Լ,ն
մէջ*, վ» Օշտկանի մօ տ կա յ այսպէս դրա
կան խազերու ղան ա զան ո ւթի ւն մր , դ[րրական հնարքներու, րաղմա սլ ա տ կո ւթի ւն

Դրեց'

ԱՆԱՀհՏ ԿԱՐՄհՐեԱՆ

մր ՝ որ դրական գործին առաջին պայմանն
է ի վերջոյ։ ք*այց կա յ միեւնոյն
ատեն
շատ լուրջ ծրագիր մը՝ քանի որ Հայու
թեան ճակատադիրն է ՝ անոր դոյութեան
իմաստը՝ որ խնդրոյ առարկայ կը դառ
նայ այդտեղ՝ Եզ ի չէին վերագ րուած մրտածո ւմներ ո վ :
Ահա րեկչութեան
թեման
է սա կա յն
հոս' դխաւորը։ Հայուն եւ թուրքին յա
րաբեր՛ութիւնը նաեւ՝ այսքան տարիներ
ետք ։ Այ ս մտահողութիւնը կը վկայէ վ »
Օշականի մտաւորականի
եւ դրազ֊էտի
լրջութե ան մա սին : ^Գրականութիւնը կըբնւս*յ շօշափել ամբողջ ազդը յուղող հար
ցերը ՝ եւ թնչ ձեւով։ Որքան որ գիտենք'
վ» Օշական միակ հեղինակն
է ՍփիւռըՒ տարածքին որ փորձած է դիմագ բաւել այդ հարցին դժուարութիւնը ՝ փոր
ձած է ըհ կայել դրականութեան մէջ utհարեկչութեան իրականութիւնը ՝ ու ցսյց
տալ պարզ մարդոց հ ա կաղդեց ո ւթի ւնն երԸ* Երկու բան կայ ուրեմն այս էջերուն
մէջ*. Նախ' վ» Օշական կ^ուզէ նկարա
գրել ահաբեկչական
հոգեբանութիւնը։
Ե^ուվէ հասկնալ թէ թնչ տեղ կը գրաւ է ա ը
սօր թուրքին տիպար ր Հայոց անգիտակի.
ցԼ,ն մկջ :
Րայց
երկրորդ'
կր փորձէ
պաւոմել դէպքերուն արձագանգը այսօրսւան մարդոց հո դիներ ուն մէջ՝ այսօրուան Հայերուն կրած ցնցումը՝ կամ ինչո0 ւ չէ'
ոեց g ո‘,ց ար երաե՜ անւոտրրերութԼւնը ;

Ա*»արեկ ‘ու թեան թեւէայԼւն կը ոլէուո1ըս~
7/^/ նաեւ, այս հատորին մէջ ամէնէն շատ
աղմուկ հանած՜ կտորը
«Օծումը» : Այս
երկար վիպակը կը պատմէ ի հարկէ ահա
բեկչական արարը մը} որ կը գործուի Հա
յերու կողմէ Հայերու դէմ : Երիտասարդ
ահաբեկիչներուն խմբակը կ'ոլզէ հայ եկեղեցի մը պղծել^ ըահանայ մը մերկա•ւըեեք. ՛Ծայրագոյն վիճակ մը կը րեմագրուի հոս Վ. Օչականի կողմէ, որպէսղի
անոր ընգմէջէն կարելի ըլլայ ո ւսումն ut—
“իրել աւանդութեան
փարող ոււեևրուն
եւ արմատական թարմացու•*[■ •րը ձգ տող
շարմումին բախումը։

մը ղոր ‘Լ. Օշական կը գործածէ չաս, Հ
ւ"՚լ րթ՜րոլ՚՚՚Լ՛ տեսարանները տար,,լ
ջորդաբար այս կամ այն մասնակիդ
տւնն կի ւձւ էն ։
Ըո/1 ոկիղբը որ հպարտ էինք մեր
ցանակր այս հատորին տուած ըլլսւլոյ
որովհետեւ վերջին ամիսներուն փրխ^
հալար,ը կր փորձէր նսեմացնել ՛Լ,
կանի անձը ինչպէս գործը.. Ծանօթէդ
անցեալ ամառ սկսաւ այգ նոր ք՚ԱԱմփանհք
Վ . Օշականի դէմ, ու առաջինը չէր աՀ
շուշտ իր տեսակին մէջ. Յարձս,կոսք^
գլխաւոր գերակատարը եղաւ /„„
լրսի «Նոր Կեանք» թերթը.. Վ. Օ,ա((|ւս
նՒ ՚լէմ Գրեց1'ն Ւ •րԼ՚ջՒ տյչոց՝ Տիւլկէր.
եան, քահանայ ի պաշտօնէ, Շտմխսշ,
տղղ ային բարերար, Փոոթաճեան ՝ npnà
պաշտօնը անորոշ է, բայց ամբս,ըտալա_
նութիւնը' շատ որոշ.. Այգ յարձակով
գլեց անցաւ բոլոր ընդունելի սահմս^Լ.
[‘Ը 1 Վ • Օշականի դէմ թափած լուսլս,^
ներով , ղինքր րանտգրելոլ
հրապարս,,
կային հրաւէրով, իր դէմ արձակով
աղտեղութիլններով, ել... գրական (ա.
փանիշներու
բացարձակ
րացակաբլ.
թեամբ : Պատասխանեցին Մ • Նշանեաե,
Պ ■ Գուբելեան ,
որոնք իրենց կարգթ
դարձան անո րակե լի լուտանքներու թի
րախը.. Մեր մրցանակը ուրեմն ճիշդ J-ա,.
մտնակին կու գայ, հաստատելու հաւքսգ
թէ "'ւր է արմէքը, եւ ո՛ւր' մտքի ել ոճ),
կաղապարնե բուն ամուլ
եւ անարուեստ
կրկն ութիւնը ։
Ե*- քանի որ մեր բարեկամներէն մէ.
կր փարդան Մատթէոսեան
քաջութքւձծ
ունեցաւ այս հարցին շո՚-[՛Լ ար տայայ
տուելու գուսսլ ու
հ ա լա ս ար ա կչոուաե
կերպով^*) , պիտԼ։ փակեմ
• 0 չականէ
'[է՛ր բացուած գրոհին մասին խօսքեոս'
մէջբերելով իր
յօդուածէն քանի մը
հ ա աո ւ.ած •—

«Անկասկած , Վահէ
Օշականի լեզուՏ
կրնայ խրտչեցնել շատերը. . . : ք|'չ իր զհւլարուեստական գործերը , ոչ ալ լրացը
րական յ1օդուածները
գրուած են մի
"գիտցած” կերպով: Ս՞արդ կրնսւյ հա
մաձայն չըլլալ իր տեսակէտներուն,
”գոեհկութեան” : Բայց պէտք չէ շփո
թել գրականութիւն եւ քերականութիւն
վարժապետական շեշտով ելլել եւ ըսէ
թէ այս կամ այն ձեւը ’1նիշդ հայերէն"
չէ: Մեր աչքերը յոգնած են մաքրամա
քուր հայերէնով գրուած, թայ g լհզուն
սպաննող նապազ ու շքեղ րաոաւկոյտէք
կարդա|լէ, լքեր ուղեղները գգուած են լեզուն րոնարարող եւ մանուածապատ սրխալագրութիւններ վերծանելէ : Ո՞վ պի
տի զարգացնէ (այսինքն՝ ւիորձարկումի
ու փորձութեան ենթարկէ) լեզուն, երէ
ոչ գրագէտը» •
Ւնչո՞լ կը սիրենք Վ . 0 շականը ։
Որ ո վհ ետեւ. իր ժամանակին հետ կր բս“
էէ* Որովհետեւ, մեր ամէնէն ինքեատ^
դրոգն եր էն է *, Որովհետեւ կը հաշտերէ
մեղ մեր կեանքին հե տ՝ մեր աչխար^^
հետ՝ շնորհիւ իր ըմբոստի
դրականու՜
թեան։ Որովհետեւ իր մօ տ ՝ ՒեԼ^Ը ան'
բաժին չի մնար գրականութեան Աէշիա~
տանքէն : Որովհետեւ չի զիջիր կաւէի^ԱՓներ ուն առջեւ ՝ ըլլան անոնք բարոյական
թկ քաղաքական բնոյթի։ Որովհետեւ խ
զոմե խաղալիկ չի դարձներ դեզադէսւա~
կան մար գանքն եր ո ւ ։ Որովհետեւ ամէն
ի*նչով արդիական է * Որովհետեւ t/
կրկներ հալումաշ դրական
կրկներ Հա յութեան հ ինg ած գաղտփ,ս^“
^‘երը ։ Որովհետեւ իր դրականութեան
կայ միշտ պայթուցիկ ուժ մը՝ որ
դուն խորքերէն կու գայ։
Որո1թ^տ^
գիտէ մեր ժպիտը եւ մեր

ԷԸ դսհսրնան ու ատոր սնունդ կու տան :
Ուրեմն ՝ հիմա
ժամանակ սլի տի տանք
սր այս ժողովուրդը իր շունչը
դտնէւ
/■•‘-ւրը ‘ււ՚՚՚թւ՛ բերէ -. Եթէ ասոնցմէ ու
րիշ ցեցում չպատահի , շատ մեծ բաԼստ է
մեղփ համար.. Հիմա պահակներ ենյ> ( ոչ
թէ յառաջագնաց
մարդիկ : իմ գործիս
մեծ մասը --- կուսակցութիւն , Համազգա
յին, րրոնիկներս—— աւանդը պահելուն կու
տամ :
ԷԼյսօր վիճակը գունաթափ է, խեղճ է,
կիրը ու հալատը չկ,սյ գրողներու մէջ՛.
Ու շատ դիւրին պիտի
ԸԱ՚^յ ըանգել,
մէջտեղր բան չձգել ։ 1օիստ չափանի շ որդեգրելր դժուար չէ՝ գիտեմ՝ բ*** յց չեմ
ըներ :

'խրոնիկներուս մէջ՝ մտահ ո գութիւնս'
ինչ պզտիկ բան՝ տաղանդ որ կայ՝ խնա
մել՝ մեծցնել ՝ պա հել է ։ Այո բոլոր նըկատողութիւններուն վերջին մտածումը
այն է որ ( այո , մեծ բան մը շենը ել շատ
տոլմած ենք, սակայն ոչ մէկ
յուսա
հատութիւն տեղին է ու ամէն յոյս արտօնելի է. ամէ՛ն յոյս : Միայն ըիչ մը
շունչ ըաշենը. մեր մողովոլրդը շունչ չէ
րաշած դարերէ ի վեր -, Եւ եթէ գրագէտ
ները իրենց գործը տեսնեն իբրեւ
թէ՛
պահպանող, թէ՛ ստեղծող, այն ատեն
կարեւՒ է ամէն բան յուսալ։
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գաղտնէ

փա հ ար ո ւթիւններ ր արթնցնծլ, երք
զպի ՛Հայութեան բոլոր կոշկոռ
կէսէերուն։ Վերջապէս որովհետեւ Ւ
ց՚՚ւի՛ վարպետ մրն է : Րոէոր մեծ թ
րոստներուն պէս , գիտէ լեզ ուին
դար ձն ել
առօրեային
կենգանութթ^ք'
կենսունակութիլնը, իրապաշտ կս՚ե111
•֊ելի՛ ճիշդ' իր ա կան գռեհ կութիմեր^
երբ հարկ է' աղտն ու տափակութթնր՝
Եր սիրենք Վա հէն, նորէն կ՚ըսեմ,՛''
րովհետեւ գիտցած է 'երբեք չցԼ՚թ՚ւ՝
կառակ աւանդական Հայութեան JU,P
ցած միլիոն արգելքներուն*.
Ու հպարտ ենք այսօր, մենք, երք "է
տիւն ունինք ղինքր պար դե լա տրեէոԼ '

Տեսակցեցաւ՝
Ա. թ.

'

(*) Տե'ս «Յաոաջ», Փետրուար 8՛
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ԱՆՅԱՅՏ

ԿԱՐՊԻՍ

ՕՂԱԿԸ

ՃԱՆՃԻԿԵԱՆ

Գրականութեան պատմութեան մէջ ա'Նուհնելւ կան , որոնց մասին քիէ բան դի
մեք յաճաէս) մանաւանդ, երբ
անձին
1լան[սահաււ մահր ճամբայ բաբ ած է «վա
ղամեռիկ»ի պիտակին : Հիւանդութեան ,
արկածին , ողբերդութեան չուրնրը էը
թափառին չա ա անդամ անոնց Լոլ՜սԼ
կիւատ մնացած դործը ) անաւարտ կեանջը նւ էեցնեն ա ռա ս պելո վ : Զդրո ւած բածրադիրները
այգ
անուններուն
չոլ[վ 1[ը ստեղծեն խռուէիչ Էէ[,1^այ մը։
փուր եան ) Լվեծարենց )
Տ կրեան ,
^արքւֆեան չէ որ նկատի ունիմ ասոնց եր
կերուն զօրութիւնը կը փարատէ առաս
պելին վախը : Ոսկե ան ) Գ* Պէշկէօթիւրեան, ♦ Ար չա կ ե ան ) Ղ*եղա մ Ղ*ո ւչա կեան )
II֊ ւ^երղեան եւ դեռ չատ ուրիչներ կը
հոլհն 1՚րենտ մէկ՝ ՝եր'ւ ու կամ
երեր
ուածին
համար )
չտսլ ան ր,
{ցրուածէն ու եղերականին
հմայքէն։
Կան որ րաէստն ունին ալրմ՜ան անալո ւ իչրէանակի էսն ամրին թառանդուելու )
աեղ գրաւելու էսումրի մը երեւակայականք, հայրենիքին մէջ, եւ աւելէ/
անî/4' դրականութեան հոլովոյթին մէ^

1) անդա վա ռո ւթ ե ան արտա յա յտութի ւն
մրն է) ըոսւեցաԼ)
luJu հրատարակու
թիւնր» ասոր համար դմկա մո ւթի ւնն ու
նիմ րնելու քանէւ մը կար եւոր դիտողութիւններ ին չ կը ւէեր ա րեր ի էսմբա դր ա կան
աչէսատանքին ։
Արդարեւ՝ հատորը կը
■բացուէւ էսմբագրի լա ռաջաբան ո /է ) որուն
էլը հետեւէւ նոյնին մէկ բանախօս ութիւ—
նը ՀՒսթանպուլահայ
նոր բանաս տեղծ ո ւթիւնը եւ կ արպիս ճանճի կեան» {ԷԼ
9-16), կը հե տեւին ւէկայութիւններ ու
jb չա տա կներ Աջ 17-32):
նման րամին
ընթերցողը կը վերադտնէ Օթէ՛ Օթ հ ա սա
րի կէ/ վերա տպո ւթեան սէէղթԸ {ԷԼ 09 —
108) î Ատոնք դրուած են բանաստեղծը
ճանչցած յաճաէս նոյն անձեր ո ւն կողմէ
եւ կրկնութիւն են ւլրեթէ։ Էյմբադիրը ու
զած է ան չուչտ վերահրատարակել 1950—/'
տիպը) մոռնալով որ այդ հատորին յըղացումր հեղինակային որեւէ
հիմոնք
չունէր եւ բանաստեղծը ցոյց կու տար իր
փերթուածներով) աւելի

Արձանագրուելու յ Ո ա ական չա կան պար^յ մըն է կ աբպիս ճանճիկեանը :

Գրեց՝

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏեԱՆ

յւսսււլութ-իլ Q նհ թ

I1

Շատոնց վուզէի դրել պոլսահայ նոր
րանս/ս տեղծո ւթեան այս ներկայացուցիմասին ) էսւթպիս ճանքլիկեանի հեւո^pUl| հատորի առիթուէ (l) յ որուն հրաիսկութիւնը բանաստեղծին մահ էն 44
սրթ ծար փաստն է նչուած հմայքին եւ
յւր անունին հանդէպ տածուած տեւող
1"անդավառութեան „լ սէրին. ձանճիկ՝Հն ծևած է 1920-/,Î, եւ մեռած 1946-/Æ ,
‘րսի/աէ յ Աաճաէսած է կեդրոնական ,
կքԼ սկսի գրել իր նախափ որձերն ընել *
ին Հայկաւլուն Պ*ալուստեանէ/
հետ
f հրսաարակկ Պսւլքըս թրքերէն
բաոեդծական հատորը*
թ* ինչեւ մահր
3 ( լոյս կը տեսնեն տասնեակ մը հաirtt փերթուածներ Պոլսոյ
մամուլին
ան Մք՚այե 1950—ին է ) յետմահու ) որ իր

I

Լ,

մը կը հ րա տարա կուի Պո^nl'U‘rH’n‘L . արդիւնք՝
բա-

" թ I' Րարեկամներուն' փալուսւոԼ (ՀՀ՛ Կո^ւե^ւ՚ն W ւեմ

հ.

* Այստեղ կ Որ կը Հնի առասպեՀԼյ/ Լ ա^այ Հնոր բանաստեղծութեան
թն

այ^պէ“

ինչպէս

կը

սի-

հատորՒն
մէ?_
Գեր„մ, (գ) 1ւ"րծք'Թերը իր րարեկամնեՊւղլ "
՝յոՀլ,ը կ՛՚ըսեն մօտաւորապէ ս
է՝՝ս>լուե

4) »

յևտաէայ ՐՈԼՈ1' ձ""/՜
Ւնչպէ" նաեւ Հրանդ

մսւէս,

' որուն հետ ճանճի կեան նա—
,լապ
”^եցած է 1938 ԿՀո^ս։ն!,Լրոլ-ն (5) ’ ԱյԱ նամա՜
""դխ 1սմ Ը
1‘բրել ս,ն
ն1' կոոմէշ

Ա,(,ձս11 ւ
ներ,

վրիպած ըլլալ հա-

ո լլա դր ո ւթեն էն ,
որ
նէ1'11այսյՅնէ Բալուեատափարակուած յետմահու մէկ
?կոլ- չափածոյ քերթուած-

հ ամապա տաս թան' այդ հատորիկը կա[լ
մոցներու ըմբռնումներուն*.
ճաննիկեանի քերթո լածն երո մն յատ
կացուած առաջին բամինը կը սկսի «Մընացորղներ^ով, ուր խմբուած են մեծ մա
սամբ անտիպ
մնացած
Աամ անտիպ
կարծուած) արձակ էջեր եւ քերթուածներ
(^ 35-67): Ապ՚ո' Պալքըս հատորին մէջ
լոյս տեսած
ճանճիկեանի ստորադրած
քերթուածները թրքերէն բնադրին դի
մաց հայերէն թար դմանո ւթեա մբ (թարգ
մանութիւն Ո-* Մաշսյետնի)*. Վերջապէս

Օթէ Op/r:
Հասկնայի է խմբադրին մտահոգոլթիւնը, ընթերցողին տալու կարեթ, եղա
ծին չափ ամբողջ պատկեր մը բանաստեղ
ծէն, սակայն այդ պատկերը ըստ իս եկած ու ծածկած է էականը' բանաստեղ
ծին արտադրութիւնը ! նկատի ունիմ վըկայութիւններսւն (անհաւասար) անհար
կի մուծումը հատորի մարմնին մէջ *. Շատ
աւելի տեղին պիտի ըլլար յուշերը , կար
ծիքները եւ ճանճիկեանի գրչին չպատկան ող բոլոր ԷԼերը խմբուած ըլ±այ1՚ն հա~
տորին վերջաւորութեան, ո րպէս յաւել
ուած, ուր պիտի դադրէին մակաղմուկ
ըլլալէ !
Միւս
դիտողութիւնը
կը վերաբերի
քերթուածներու եւ օրագրային դր առու
ներու նմանող կտորներու յաջորդակա
նութեան : Այս մարզին մէջ ո՛չ մէկ սկըզրունք կը թուի կիրարկուած ըլլալ, քանի
„ր «Մնացորդներ» րամնին մէջ կան քեր
թուածներ որոնք անտիպ են, կան ալ որ
տպուած են*, նչումները եղած են
ան-

LE FAUTEUIL
D'ORCHESTRE
La vocation du Théâtre de la Colline
étant de présenter avant tout des textes
contemporains, on y assiste au meilleur
et au pire. En début de saison,
«La
Nonna» avait enthousiasmé par sa trucu
lence, son énormité, sa fantaisie drama
tique. On attendait avec impatience tout
autant que curiosité
«Heldenplatz» de
Thomas Berhard, cette pièce qui, lors de
sa création en Autriche en Février 1989,
souleva l’indignation du public. La satire
de la société viennoise à la veille de la
seconde guerre y est cruelle, volontaire
ment vipérine et désabusée. Au-delà du
propos qui permet à l’auteur de régler ses
comptes à travers des dialogues incisifs,
on est consterné par la lenteur et l’inintérêt du spectacle. Au premier acte, Annie
Girardot, en gouvernante, pratiquement
seule en scène pendant une heure d’hor
loge, s’affaire dans cette maison, évoquant
le souvenir du professeur Schuster qui
vient de se donner la mort. C’est long,
bavard, ennuyeux et le tout rendu encore
plus pénible par la diction galopante de
la comédienne. Au deuxième acte, Guy
Tréj'ean fait une remarquable composi
tion. Mais tout traîne et l’on observe une
fois encore tout le poids d’une publicité
inutile.
Autre déception que l’on s’empressera
d’oublier : «La Facture»
de Françoise
Dorin, consternant de banalité et démodé.
Pour mémoire, il faut dire tout le bon
heur qu’on a eu à applaudir à Nanterre
«La Dame de Chez Maxim’s» de
Fey
deau. La mise en scène d’Alain Françon a
volontairement éludé tous les clichés du
boulevard pour s’attacher à restituer avec
intelligence tout le mécanisme dynamiqùe
de la pièce : une galerie de portraits des
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plus savoureux et des plus vrais, soute
nue par une distribution sans reproche.
Mais si vous appréciez les grands et
beaux textes, la rencontre d’un authenti
que comédien avec le théâtre, — non seu
lement celui où évoluent des personnages
à travers des situations données mais aussi
celui d’un amour immodéré des
plan
ches—, il fallait voir Jacques Weber au
Théâtre du Rond-Point. Il est le théâtre
à lui seul. Ce grand monologue de près de
deux heures devient par le miracle de
cet immense comédien un dialogue in
interrompu avec
Musset,
Baudelaire,
Gourteline, La Fontaine
—inoubliable
explication du «Corbeau et le Re
nard» —, Corneille, Shakespeare, Dumas,
Duras, Eluard et bien d’autres. Il y a là

par
Edouard EXERJEAN

l’humour,
l’émotion, la tendresse,
la
colère, le délire et puis un amour infini
de ce que Sacha Guitry a immortalisé
comme «le plus beau métier du monde»:
le Théâtre.
Deux moments forts à l’Opéra Bastille:
«Un Re in Ascolta» de Luciano Berio et
«La Dame de Pique» de Tchaïkovski. Le
premier, un opéra contemporain, met en
scène une allégorie philosophique expri
mant les méandres d’une vie et la force
de l’amour transposés au théâtre, comme
l’avait fait Richard Strauss dans son opéra
«Ariane à Naxos». La musique de Berio
sait retrouver un lyrisme puissant grâce
à une orchestration sans contrainte.
Ici
l’atonalité n’est pas démonstration sèche
d’un système musical, mais expression de
tout un univers de réflexion et d’émotion.
Le second, magnifiquement chanté et mis
en scène, a permis d’abord de réentendre
une des plus belles partitions de Tchaï
kovski.
La distribution, admirable,
a
rendu à cet opéra relativement peu pré
senté la place de choix qu’il occupe dans
la grande tradition lyrique russe,
aux
côtés d’«Eugène Onéguine»
du même
Tchaïkovski et de «La Khovanshchina» du
grand Moussorgski.

ծի արտադրութեան ընթածիրին համար։
շուշտ : Ո՛չ անտիսլներու , ոչ ալ տպագիրկողմնակի այս գրուածքները ոեւէ դրողէր
ներու պարադային սլահպանոլած է մահամար կարեւոր են) սակայն ճանճի կեամանակադրական կարգը*. Յայտնի չէ թէ
թնշ ձեռադիր տուեա լի վրա J կը հիմ- նի նման քիչ ար տադրած բանաստեղծի
մը համար մանաւանդ' գրեթէ սլար տանուէ/ ասէ/կա։ Պարադան անչուչտ նոյնն
դիր ներկայութիւններ ։
է Օրէ՛ 0p/' վերահրատարակութեան մէֆ^
Ա*իայն
մէ կ օրինակ կհուզեմ առնել
ուր քերթուածներ ը դասաւորուած են ամասին գաղա
ռաջէ/ն հ րա տարա կէւ չներ ու րնտր ութեան . նման էջերու նպաստին
կարգով։ Լաւագոյնը պիտէէ չրյյա^ր հե- փար մը տալու համար։ Այսպէս էթալուեանին ուղղուած նամակներէն վիմա
տեւիլ ձեռադիրներուն եթէ կան . ըստ երեւոյթին գոյութիւն ունէ։
ո ւչա տե տր
նանք ) որ ճ անճի կեան արդէն 1938“^
«Զուարթնոց»ի էսմբադրին կը ղրկէ տԸ[,~
մը»։ ^ամ ալ' պարզապէս կարելի էր որդեդրել
դրութեանց մամանա կա գր ա կան ցակ մը քերթուած եւ անկէ կը ստանայ
դիրքերու ծրար մը եւ
♦ թօփալեանէւ
դա սա լորում մը} կանխելով ամէն կամա
յա կան ութիւն յ
Արեւագալ հատորը (1936) : Տեղեկութիւ
նը չահեկան է անչուչտ քանի որ փաստ
Հա տոր ին մէջ կը յի չուին ճանճիկեանէ
մըն է) որ բանաստեղծը կը հետեւէր ֆ ընամակ մը <^Պատկեր»էէ խմբա դրո ւթեան և
ո ւրիչ նման դրութիւններ • աս ոWb մէ- րանսահայ բանաստեղծութեան զարգաց
կը տպուած էր արդէն իբրեւ յառաջաբան ման (6) եւ թէ Պոլիս — Փարիզ դրական
Օրէ Օր/'k : Հարց է թէ ինչո*Լ ատոնք ալ ) ներթափանցման անծանօթ ) նուաղագոյն
կապ մը կար : Որով ինքնագոյ , ինքն իր
բացի վերջինէն , հ ո ս տեղ չեն գտած ) քավրայ
փակ պոլսահայ գրականութեան մը
նի որ ի վերջոյ Ճանճիկեանի
ք^րթըպա
տկե
րը կը պատկանի աւելի առասպելածներուն թիւր 100—ի չի հասնիր : Այգ
լաբանութեան
քան
իրողութիւններու
բո լորով կարելի կ'ր յ լար մօտենալ ամբող
կալո ւածին ։ Ա* եղի կը թուի որ Ճանճիկջական դոբծեր ո ւ
մակարդակին։
ԱքԼ
եան ծանօթ էր նորէն y
նոյն միջոցաւ
հարց' որ դր^ին մէջ ներ առնուած նա
մակը ու մէջիերուած հատուածներ բա
(Շար-ը Գ- էջ)
ւական լուսաբանիչ կը թուին բանաստեղ
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Jurgis Baltrusaitis
»
ou
1 école de la difformité

Jurgis Baltrusaitis
n’a pas d’âge;
il
pourrait avoir plus de cent ans, cent
quatre, cent huit disent certains. Pour
cela, Baltrusaitis n’est pas vraiment mort,
il appartient à l’intemporel, comme son
œuvre qui voyage dans le temps, tour
nant vertigineusement sur les cycles de
l’éternel retour des formes. Cet imposant
lituanien — personnage très borgésien —
déclare en toute simplicité, avec un hu
mour grinçant, qu’il ne sait rien, qu’il
oublie même ce qu’il écrit.
On s’attendrait à le trouver environné
de miroirs déformants et de toute sorte
d’objets bizarres. Mais ce génie insolite,
en marge de la pensée universitaire, s’isole
dans un décor sobre et raffiné, où d’élé
gants meubles occidentaux s’accordent
avec les tapis caucasiens. Enigmatique, il
parle des liens affectifs qui île lient à
l’Arménie. De fait, c’est là que tout à
commencé pour lui, lors d’un voyage au
Caucase en 1929. Il découvre, dans les
premières œuvres de l’art roman, les ar
chitectures arméniennes, la défiguration
géométrique qui constituera la passion de
sa vie. Il publie alors les Etudes sur l’Art
médiéval en Arménie et en Géorgie (1929),

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication
Professeur à l’Université Nouvelle
de Lisbonne

Le Problème de l’ogive en Arménie, en
1936, suivis d’autres études sur l’art ro
man, le fantastique, les prodiges. Grâce
à l’art roman, Baltrusaitis a compris que
le désordre est commandé par l’ordre. A
partir de là, il cherche partout le dérè
glement de la règle et la règle du dérè
glement. Passionné de monstres, d’il
lusions, de mensonges,
Jurgis Baltru
saitis, surnommé le Kircher du XXe siècle,
tire parti des errances de la pensée, de
ses dépravations.
Il déclarait dans une
interview à VAutre Journal : «Je suis at
tiré naturellement, spontanément, par les
déformations et par le thème de l’illusion
qui devient plus forte que la réalité». Il
•aura donc été le premier à se pencher
sur l’importance du rôle de l’erreur dans
la pensée, à saisir la mathématique des
déformations. Ainsi, avant tous, il relève
le côté visionnaire de Descartes. Histo
rien de l’art au savoir encyclopédique et
pluridisciplinaire, Baltrusaitis a d’abord
été marqué par l’école germanique (Wôlfflin) et découvre ensuite Henri Focillon
qui deviendra son directeur d’études à la
Sorbonne et marque son orientation vers
la recherche des formes, de leur vie. Son
œuvre la plus notoire, la plus récente,
fo rme un polyptyque intitulé «Les Per
spectives dépravées», comprenant quatre
voluttnes.
Le premier, Aberrations (publié en 1957
puis remis à jour,
complété et réédité
chez Flammarion en 1983) traite de phé
nomènes où se superposent réalité et vi
sions légendaires. La figure de l'homme
se trouve rapprochée de celle de l’animal,
donnant lieu à une discipline se voulant
une science, la physiognomie, dont les
traités (ceux de Charles Le Brun, Camper,
Lavaler...) débouchent sur la phrénologie
du XIXe qui s’impose comme une science
positive capable de donner à lire les ap
titudes des individus à partir de la confi
guration du crâne. Les aberrations mon
trent également comment il arrive à la
pierre de se transformer en paysage, en

décor sur lequel l’artiste peint son sujet;
comment
l’architecture gothique voit
des
forêts
dans
ses
églises,
com
ment des jardins monstrueux et fan
tastiques transfigurent la nature pour
créer des paradis. Anamorphoses (dernière
édition, Flammarion 1984), le second vo
lume, interroge la déformation de l’image
dans une application particulière des lois
de la perspective. Comme toujours, Jurgis
Baltrusaitis traite la question de façon ex
haustive, de la Renaissance à nos jours,
citant aussi bien Vinci, Descartes ou
Leibniz que Dali, Lacan et Lyotard. Ici
encore, Baltrusaitis souligne la face sou
vent oubliée
de l’œuvre de Descartes,
celle du doute et de l’illusion, de l’entre
lacement de la réalité et de l’apparence.
C’est du reste sous le signe cartésien que
les religieux et mathématiciens du XVIIe
concevront des perspectives dépravées liées
à leurs spéculations. Une feuille-miroir,
incluse dans le livre, nous donne le plaisir
ludique de rétablir l’image de l’anamor
phose à miroir. Les anamorphoses, comme
les jardins des Aberrations, indiquent l’in
fluence de la culture chinoise et, une fois
de plus, les rapports entre l’Orient et
l’Occident.
Dans la Quête d’Jsis(Flammarion, 1985),
Baltrusaitis révèle,
avec une érudition
formidable, comment la légende
d’un
mythe s’inscrit dans les «perspectives dé
pravées» où l’authentique et l’imaginaire
se mêlent, engendrant des théories excen
triques qui alimentent le besoin de mys
tère. Ainsi, l’Egypte
imaginaire —objet
privilégié de la Maçonnerie— prend la
place de l’Egypte historique. Les auteurs
du Moyen-Age, de la Renaissance, de la
Révolution et du XIXe siècle, faisant appel
aux textes anciens,
cherchent et indi
quent obstinément
les traces d’Isis et
d'Osiris, dans tout ce qui les environne.
L’Egyptomanie apparaît donc bien comme
une manie, elle fait voir les choses où
elles ne sont pas, s’apparentant
ainsi à
l’aberration et à l’anamorphose. Tous les
pays
occidentaux
revendiquent
leur
«Egyptéité» et l’on assiste au développe
ment d’étranges théories démontrant les
rapports entre la ville de Paris et Isis à
travers la figure du navire (Paris étant une
île), à travers des preuves phonétiques et
des analyses de lia façade de Notre-Dame
qui serait un sanctuaire d’Isis. Si
des
temples isiaques se dressent dans toute la
France, d’autres pays revendiquent leur
part d’affiliation à la divinité.
L’Alle
magne avec le Danube et la Forêt Noire,
L’Angleterre avec la Tamise... Les voya
geurs occidentaux
retrouvent Isis
en
Orient tant en Inde qu’en Chine. L’Egyp
tomanie frôle la pathologie, elle procède
d’un mécanisme psychologique qu’analyse
ra Moreau de Mautour au XVITP. Selon
lui, en voulant s’apparenter à Isis,
les
villes font comme les familles, elles dé
voilent leur désir de posséder un titre de
noblesse, une origine illustre et vont donc,
à l’aide d’étymologies équivoques, la cher
cher dans l’obscurité des temps, tombant
dès Hors dans la fable, dans le délire col
lectif.
Avec Le Miroir, dernière partie
du
polyptyque (Elmayan/Seuil, 1978), Jurgis
Baltrusaitis examine une légende scien
tifique et le lien qui unit la science
à
l’illusion.. Ici plus qu’ailileurs, le mensonge
fascine et stimule, l’erreur fait avancer
les sciences. Le miroir, aller ego, se dresse
comme figure de l’ambiguité, le hiéro
glyphe de la vérité et de la fausseté. Mul
tiplié, incurvé ou disposé de différentes
façons, il change les apparences de la vie.
Les curiosités catoptriques sont des machi
neries offrant des spectacles féériques:une
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Գիշերը,
Երր սենեակի մէջ ,
Դիմացս , պատուհանին
ստուերանկարւոււք եմ ,
Պաւտուհանը դուրս է նայում ,
Մինչդեռ գիշերը պատուհանին ինձ է փերաւդարծնում'
Դէմքիս, աչքերիս,
Անշշուկ նայուածքով :
Աոանձին,
Փողոցները մօտենում են իրար, վերածւում քաղաքի ու քայլում են
նորից անշշուկ :
ճրագների լոյսը թացայայսսոմ է իմ սւոուհրանկարը :
Ո՞ւմից եմ վախենում •
- Փազաքի՞ց , փողոցների՞ց, թ է՞ մեծ հօրս հէքեաւթ-ներից ։ որոնք կէսօրները, տարիներ սաւաջ, քնցնում էին ինձ, քնում եւ ես կամաց
ոտքի ելնելով ննջարանից ւլուրս էի գնում, սկսում խաղալ, ինծ
ինձնից պատմում1, մոռանում հէքեաթը, արեւի ներքոյ: Կէսօրներր
հէքեաթներից խուսափում էի ընկերոջս հետ, որը իմ նման պառկում
էր, նայում սլատին, սարդի ոստայններին եւ մեծ հօրս: Խուսափուկ
գոյութեան համար պատմում էինք, ստիպուած էինք պատմել, պատ
մել ալքէն ինչից' պտոյ տներից , նպարսւվանաոից, հացթուխից, փո
ղոցի կեղտոտ առուներից եւ նոյնիսկ այնպիսի թաներից, որոնց չէինք
տեսել , բայց կարծես լսել էինք , սլէտք ՜է լսած լինէինք , թերեւս նոյն
իսկ լսել :
Եւ հիմա պատմում ենք նորից պատմութ իւնը •
Ամէն ինչ պատմութ իւն է երթ սկսում ենք պատմել ,
Նոյնիսկ չտեսածը, չլսածը,
էացի մօտիկութիւնից,
Կապոյտ շնչի րաց խորութիւնից
Եւ մօտիկութեան հէքեաթից :
//

, է,ռ յեմբևր 1990

Ջրի ձայնը լքեհլմացնում է իր ցաւերը :
Շղարշուած մտածումների պէս,
նա էլ փորձում է ստուերը խունկի վերածել ,
որպէնգի մարմնից ներս թափանցի
եւ մարմինը գրկի իր ծտնրութվււնից :
ծանրութիւնը ձայնակցում է իր ցտւերին
Եւ զգուշացնում ,
Որ հեուում, ստուերամարս քամին
լսում է,
լսում իր ցաւերը :

V_______ __ _________________________________________________________________ J

boîte renferme le monde, des scènes suc
cessives se déroulent,
d’étranges archi
tectures surgissent,
succédant
à
des
groupes de danseurs ou à des paysages.
Les visages se métamorphosent, ils se dé
forment sous l’action de roues zoomorphiques ou tératomorphiques inventées par
Kircher. Mais le miroir appartient aussi
a la nature qui exhibe son pouvoir spécullaire dans l’air, l’eau et dans ses phé
nomènes célestes, la lune, le nuage que les
philosophes de l’Antiquité ont cherché à
comprendre et décrire. De céleste,
le
miroir devient divin, il peut figurer
la
Vierge (spéculum sine macula) ou Moïse
dont le front éblouit île peuple. Un cha
pitre du livre est consacré au Miroir ar
dent ou miroir d’Archimède, que Baltru
saitis observe d’Euclide aux fours solaires
et à «Powersat» (la station solaire orbi
tale prévue par Boeing pour l’an 2010), en
passant par les auteurs de toutes les épo
ques intermédiaires (Roger Bacon, Marsile Ficin, G.. B. délia Porta, Descartes,
Buffon...). Le monde moderne et contem
porain rencontre curieusement îles fables
des anciens, et réalise leurs fantasmes.
Baltrusaitis souligne le rôle de Newton
qui, par son appareil à réflexion, a trans
formé la légende du phare d’Alexandrie
en la réalité du télescope; ou celui de

Kircher qui préfigure la communie®1*
par satellite en assurant qu’il est possi
à l’aide d’un miroir conique tronq1
concave, d’écrire et de déchiffrer 1
messages sur la lune. Mais c’est surtoi
l’aspect magique du miroir qui attl®
littérature (Hoffman, Goethe, Sha'e
peare...) de Pars specularis du Moyel
Age à lia catoptiomancie de la L®31
sance et à Zarathoustra. Les sinu aff
et la magie font du miroir 1 habitat
spectres

et

des

fantômes. Les 1®8p

voilent dans l’air, fuient, connue
l’hologramme d’aujourd’hui si
un sens, des inventions de Héron
andrie.
յ
Avec Jurgis Baltrusaitis, l’espace
temps prennent une dimension singu
perturbante. Son œuvre transfflute
culture en une immense patrie
croisent Occident et Orient, dis«P
mulltiples, époques diverses et ou
pètent aussi, inlassablement, des
dans l’illusion

de la vérité et a

de l’illusion.
Nous remercions

„Thé’'el1
Mme Marie

Mandroux-França sans qui ll°us
sans doute jamais eu l’occasion
entretenir avec Jurgis Baltrusaitis՛

I

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՌԱՋ

ԱՆՅԱՅՏ

կարպիս

Մ Ի Տ Հ

Ւ Ե

ՕՎԱկԸ

ճանճիկեան
(Շար. Ա. էջէն)

ւխրաֆեսձՒ Անջրպէա1ւ մը Դրաւումը/,), (1928) • փաստը միչղըու-թենական է ,
Հսնէ որ ճտ^իկեանք, «Անցնող ջ„ւրեԼւն» րերթստողը (էջ 52) , "ք Յալոճեռն[, ղրկուած եւ. անոր կողմէ ճ^-փն տըպԼսւե էջ •քԸն է մօտիկն է Աարաֆեանխ
•նշանաւոր
«Գնացք»փն :
Նմանո. թթնր
Պոռացի փոխանակողէ մը աւելի ռիթ{այ/՚ն ու պատկևրա կեր աման համակար
գն կր վերաբերի : Զարիֆևտնէ մեկնած
Հսնճիկեան կր դրէ •

«Առագաստ թացած / կարապ մը
ճերմակ / անվերջ կը կացէ / ողկոյզ
խաղալի :
■թանի կը փախչի / ողկոյզը արագ /
աղջիկը ԿՈԼ 1ա.1 / վազող ջաթերուն» (7) :
]>սկ Ս արա ֆեան կ՝ ր ս է •

«Բազուկը , որ զիս / 1)ե1ղմած կը ւոանի ,/
Շարժումով մը խիստ. / Կը քաշէ արագ /
Լաթը սեղանին'/Հողերու տակէն- • -»(8) :
Կաղմաւ որման մէջ ^ղող բանաստեղծի
մը համար , արդիական որոշ սկզբունքներ
իւրացուցած եւ լեզուական հատում մր
կատարած ուրիշ հայ բանաստեղծներու
ծանօթութիւն ր ոչ միայն այպանելի չէ՝
այլեւ երբեմն անհրաժեշտ է ՝ ոչ թէ անոնզ փորձառութենէն օգտուելու ՝ ա յ լեւ
ըսյն չկրկնելու համար :

«իրապաշտ բանաստեղծութիւն»
Կարպիս ճտնէքւիկեանի հետքերովդ ՝ իր
բո լո ր թեր թրերով ՝ սիը եէի է ինծի ՝ անուի
որ լոյսին կր բերէ այս Հիր ապա շտդ բա
նաստեղծին մեկնակէտը :
ճանճիկեանի
րարեկամներու պնդումները ինչ կր վե
րաբերի այս Հրանա ս տե ղծա կան
իրա
պաշտութեանդ կր հ իմն ո լին լռելեա յն
կերպով թրքերէն հ ատոր ի յա ռաջաբանին
h բարեկամուհիի մը ուղղուած նամակկն վրայ : Պէտք է մի շտ նկ ատի
ունենա է՝ որ յառաջաբանը Հ ♦
Գալուստ եանի
'՛ետ հրատարակուած էջ մրն է՝ զ ր ուած
ձմենքդով : վստահ չեմ ՝ որ ան ելած է
>ք[ւայն Ճանճիկեանի գրչէն։
Ստոյդ
է
սակայն ՝ որ Ճանճիկե ան Հհամակրո ւթիւն
SP> կը տածէ Հիր ապա շտ ո ւթե ան հանՀՒրապաշտը ան չէ որ միայն կը
ո^է եւ կը զդա յ ՝ ա յ լ ա յն որ բանա սււ^եղծՆ է ւՈր ցոյց կու տայ եւ կը զգացնէ :
>ա^ամար զկային եւ ընկերային եղելուքկ՚ձւները ել ասոնց լր աց ո ւց ի չն եր ր իրակաեոլթիլններ են որոնք ամէն
ատեն
սոզաւորութիլնները կը ձգեն մարՊալքըս ան ո ւնր փա կց ո ւկողքին, որովհետեւ կը հ ա ւա տանք
իրապաշտ բանաստերլծութեան մէկ
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դրութիւնն է Պալքըսչր, որուն մէջ
^^աստեղծր համամարգկա յին
եղելուրթններ եւ դր ո ւազնեբ արձանագրած
73): (Հետագայ տողերուն մվք,
/ ռւէվաբանին հեղինակները չափի ՝ յանih ^թմրեցուցիչ տարրերուդ հերքումը
Ը են եւ ատոնք Հիբա պա շտո ւթեան հետ
տոր կը համեմատինդ կը գրեն (էջ 74) î՝
Հարանը կը փա կուի սա հ ա ս տա տո ւ{• «Իրապաշտ ընկերային
եղելու.քր_ ynjg կո լ տայ
այնպէս՝ ին չմս Լն>> ԳԸ-Ըևըէն բնագիրը կ՝րո է
1Հ[,ն պէս>>ձջ 72) : Ի հարկէ ա յս տարաւ~Աէկան աւանդ ական տարազՀեն ^"Ա"1աղ։ո'փժևլ"ն սահմանողին
տ1 P ՝ սս,կայն անոնց տակ կը պա հուը—
Գսւս^՚ւ'" ["՚ ՝ եթերային երեւոյթներու. ՝
<ւսհ
!"1աJ l'I1
պայքարէ։
ոլ մարդու
t ՈլՀ1 Ըձ՚ման պատկերացման
մտահոԱա նԱ՝ “J1 Որ
‘ետնենմ Գա լուս տր„ձ
ե Առար շի երկերուն մէջ ել ոփ1ա^Լ
ւդԱ?եռներԸ
Ղտնոլ1’ն ձախ։
^•‘Հնրւ^1 եր^պաչաութեան կալո. հ
Տտյ 30—ական
թուականներու
րանա^»ւթեան դ
P
1
ր
ջնւէ~
հս,նպՀէ^ն Ա յս ա1սու՚յ՜սւկնևըը ե'- ԸնԳ~
թիձ

/Ա

^1'քս,ս{աչւո բանա ս տե զծո ւտր՚ր կը համեմատին ի] բա իւ ու^ՀՀւկայա^ն խոր հ ր դա պա շտղ ւ‘ՊթներՀ'՝. Ա'Ու,,ջյ,նԸ «ընկերային երե^էպէս „ 4 որ Յոյ3 կոլ ‘"“'J ՝ «ա/նպէս
1 երկրորդը

առարկսՀեե-

բուն մ էջէն, ընղմէջէն կը ձդտի յայտնտբերել անոնց խորհուրդը՝ կամ առարկա
ները վեբածելու խորհուրդի : Մէկուն րնկերային , նոյնիսկ Հսոց իա լականդ (9) հե
ռանկարը՝ միւսին ծրագիրը առարկաները
գործածելու իբր Հխորհ րգան շանն եր ՝ա յնքահ ընդհանուր որ ընթերց՛ողը ազատ րէրոյ իր մեկնաբա ն ո ւթի ւնն եր ո ւն մէ^դ (10)
կր պատկանին իր utրմէ բո լոր ովին տար—
բեր մա կար դա կն եր ո ւ ել առարկայականի
հանդէպ տարբեր կեցուածքի : Այ [ հար ց'
/րր
Հիր ապա շտ
բան ա ս տ ե ղծ ո ւթի ւնըդ ՝
պոլսահայ բանաստեղծութեան ընդհա
նուր հակազդեց ութ եանը մէջ հանդէպ արեւմտահայ աւանդութեան ՝ ան սեթեւեթի
ու անմիջա կան օրէն մո դո վբ դա կան ի փընtn ըռտո լքին մէջ կը հասնի երբեմն չափագա^ց պարգո*-կ եթէ ոչ գռեհիկ տարազհերու ՝ ել կ'արտադրէ անհ ո ւն օրէն կէէ կ~~
նուորյ կաղա սլաբներ՝ Հգպրոցի մըդ սլա տրս,նքը ս տեղծելո վ : Ըստ ամենայնի ընկեբային մտահ ո դո ւթի ւֆը կը թուի կազմել
Օրէ Օր հատորիկը բաղկացուցիչ քերթըլածներուն դլիւաւոր
թեման» Հ^իործար1ոլրկը^ ջ Հհերկարար աղանդ ՝ ՀՍտքերսդ ՝
^Աղըահաւաքըդ , Հ^երբող հացիդ եւ զ֊եռ
ուրիշներ : Ահա հՍՀԲԱՀԱԻԱ^Ը» որ
«75 սաւրի / ծսւււսւյեց քաղաքին /
փողոցները սւյւլեց' / մեոաւ աուսնց
յոթելեանի :
Այո տեսակի քերթուածները դր ո ւած
են ՝ ԸԱՈէ երեւոյթին * թրքերէն հ ա տ որ էն
վերջ» ծանօթ է միայն հրատարակման
թո ւա կանր ՝ բա յց կը կաբծեմ ՝ որ ճան
ճիկ եան ի ար տազը ո ւ թեան մէջ ո ս տ ո ւմ
մր կում հատում մը տ եղի ունեցած է
1942—//ե , դէպի թրքերէն անցման մամանա կ (11)= & ահեկայ։ Է ս։ քաղէս «Արճաբունը րսւցօթեսւյ հրապարակին
վրէսյ»
քերթոլաե՜ր ՚

«աղջիկներ կը քալեն / տեսակ մը
զղջոՆմոկ / ձեււքերնին փէջերոՆՍ վրայ
դրած / քովս պարապ աթ-աւ մը կ՚երերայ/
քանի
մը կաթ-իլ արցոսնք կ՚իյնայ
աչքերէս / տունն է մայրս / անիկա կը
փչէր աչքերոՆս մէջ եւ կ՚ըսէր / «քամուն
բերածը քամին կը տանի» / ես աչքերս
կը թանամ - • • / քովս պարապ / կազ աթաււ
մը կ՚երերայ / կը թափին արցունքի
կաթիլներ / աչքերէս վար / չկարծէք որ
կու լամ / աչքիս մէջ փոշի փախաւ»
(Հք 120):
«/>րական^
տուեա լներու դործաե՜ու—
թե ան շա ական շ։ս կան
քերթոԼսմ մրն է
կտորը , որ կ՚աւարտի «բանաստեղծական
կաղապարին^։ հեղնանքոփ՝
ինչպէս
կը
սիրերհ ընել ատիկա պո լսսւհայ բանաս
տեղծները , զգացական տարրը հերքելոփ
'եւ անշուշտ վերահ ա ս տա տելո փ :
ճանճիկեանի մօտ շատ անդամ Ես մր կայ՝
այն որ բոլորովին կը բացակայի Հ • Գալուստեանի քերթուածներէն եւ յևտադայ
սլո լղահայ ար տա դրութենէն խրախունիի
«առարկա յա կան խորհրդապաշտութեանդ
տեսութեան որպէս հետեւանք։ Այս մէկը
առարկաներու տ ե ս ո ղո ւթեան տենդին մէջ
կր մոռնայ ենթակայութեան տրամները՝
որոնք տեսութեան կաղապարին մէջ դըմլար որ մտնեն։
ճանճիկեանի ամէնէն
տարօրինակ կտորներէն մէկն է «կաս
կածեր՝ որ հակառակ թեմայի մասնակի
ու ձեւական օդտադործման ՝ . ղուշակել
կու տայ հաւանական ո չ-հ ո դեբանական ,
իր մերկութեան ու դիւրաբեկ պարզու
թեան մէջ որոշ «բնազանցական» շեշտ ու
նեցող բանաստեղծութիւն մր •

«սենեակին մէջ / ես կայի / եւ իմ եսը
կար / սպաննուեր է մին / ո՞րը / չի
գիտցուիր / թա!յց ես ոտքի կը կենամ /
կը քալեմ կը խօսիմ / կսմիթիս ցաւը
կը զգամ / մահճակալս իր տեղը կը
կենայ / չեմ պսակած չեմ երազեր /
կեանքի ւքէջ կամ / բայց սենեակին մէջ /
ես կայի / եւ իմ եսը կար» (էջ 133) =
ճանճիկեանի այս քերթուածները
կր
թուին նոր նուաճուած
կալուածի
մը
անդրադարձները եւ իբրեւ այդ անպայ
ման միատարր չեն։ Յամենայն դէպս
կր
համապատասխանեն
րանարուեստի
այն սահմանումին , որ բանաստեղծը կու
տայ «խօսք բանաստեղծութիւն» կտորին
մէջ.

«քեզ ամէն օր այսպէս գեղեցիկ կ՛ուզեմ
տեսնալ / այսպէս մերկ տաք եւ ընտանի /

Ա Ր Ո Ւ Ե

Ս Տ

քեզ ալքէն օր այսպէս գեղեցիկ կ՛ուզեմ
տեսնալ / մեր գիծերով նստիս իմ /
ջղերուս արիւնիս միսերուս / եւ մորթիս
վրայ» (էջ 111) :
Այս չափազանց թափանցիկ տո ղեր ը կը
թելադր՛են տ յն , որ Ճանճիկեանի քերթըւ ածներր կր բիսին դիտակից կեր պո վ տար
ուած որոնումէ մր։ Ա^ևոնք կը ծագփն նա
եւ հերքումներէ ՝ մերժումներէ • ոչ միLU,bl' ոլ յանգՒ ’ այԼ ս*մբողջ արեւմըտահայ ոտանաւորի չարիք ոլ- բարիք
ներու՝. Սակայն հերքումը որ ոստումի
մը կր տանի այնքան ալ պարզ, արարք մը
չէ։ ինչպէ ս hբ կարծեն պո լսահ այ բա
նաս տեղծներ էն ոմանք՝ որոնք ծանօթու
թիւնը չռւեին այն բաներուև որ կը հերքեն : Հո ա է որ ճ անճի կեան կՀ անջա տ ո ւի
թումբէն եւ կը դառնայ պոլսահայ ժա
մանակակից բանա ս տեղծո ւթեան
օղակը
աը ե ւմ տահ ա յ բանաստեզծութե ան հետ :

Կիրակի, Մայիս 5, 1991, էջ 3
եան ի քերթո լածներր կր դնեն
ր/՚ֆեանի գեղա գիտութեան հունին մէջ։ Առընչութիւնը անկասկած ունի «հոգեկան»
ալ պատճաոձյեր ՝ քանի <որ մահուան անձ
կութիւնը ել մահացու
հիւանդութիւնը
հասարակաց վիճակներ ու թեմաներ են։
Օրինակ մը րաւ է «Գմոխային» կոչուած
քերթուածէն ՝ ուր Զարիֆի բանաս
տեղծութեան բոլորովին ներհակ տարր մր
կը մ տն է յանկարծ*

«Դուրսը, / Կու լայ տրտմագին / Կը
սարսէ իմ գլուխը զոր պատուհանին եմ
հպեր, / Դուրսը ցուրտ է ու խաւար : /
Խենթեցած, կոյսերու լկէս հովեր կ ՛անց
նին • / Դուրսը կու լայ տրտմագին • • • /
Արտորա' Հայր - • • / • • • / Ու այս խաւար
ժամերուն / Չկայ տենչ մը մտերիմ / Զոր
իմ սրտիս պսակեմ / Քանզի սրտիս
դռներէն / Սեւ թիթեռնիկ մը հոգիս /
Կը սուրայ անյայտ սահմաններ • • •»
(էջ 57) =

Անղրւսդսրթձ հին կապեր
ճանճիկեանի Հիրասլաշտդ բանաստեղ
ծութիւնը կ1 արձանադր ուի ամէն էն առաջ
իր իսկ վողմէ կիրարկուած Հիէորհ բդապա շտո ւթե անդ մը դէմ*. *Լյերկայ հատորը
աըժ է քաւոր է նաեւ ասոր համար՝ քանի
անով յոյսին կու ղան Օրէ Օր հատորով
ետ—մղուած ոշ—իրապաշտ բաներ' ա յն որ
ճան ճիկ եան ի բար'ե կամն երր
կը
կո չեն
ՀմիստՒկ ու ո ո մանթի կ
դիծեր» (12).
ասոնք
իւո րհ րգապա շտութենէն
ի վծր
մ տած են արեւմ տահա յ
բանա ս տեզծո ւ—
թե ան մէջ՝ դլվսա ւոր արար Մեծար ենց եան
ու յետ—Աեծաըենցեան տարիներուն՝. Ամէնէն առաջ նկատի ունիմ Հր անտ *Լյա—
ղարեանցը ՝ որուն շուքը այնքան ակնյայտ
է այն քերթուածին մէջ՝ որուն դոյոԼթիւնը ծ՛՛անօթ չի թո լիր հատորիս իյըմբադրին եւ որ կր կոչուի Հ՚ՍՀն ձր ե ւեր գդ î
Ակիղրը այ՛՛ է-

«Դուրսը տարափը սա ս|եւ կաթիլներուն
զոր հոգիս կը չարչարէ : / Կ՚անձրեւէ
ապակիներուս ղէմ:/ Որքան յուսահատեցուցիչ ՝ որքան հոգեխոով կը թուի ամէն
ինչ ժամացոյցի թիք թաք ներուն պէս որ
անվերջ կ՚անձրեւէ գանկիս մէջ : / • • • /
Սենեակս լսարան մըն է ուր ամէն ինչ կու
լայ , կու լայ սենեակս, կուլայ լռութիւ
նը ; / ••• / Թօթափել մտածումները
վարդի թերթերու պէս ու ապրիլ իսը սեւ
երգի լքը ունայնութեան մէջ» (13) :
Հատորին մէջ խմրուած * միւս արձակ
քերթուածները յար եւ նման են այս մէ—
կո ւն : Մ ենք ունինք մեր առջեւ արեւմըտահ այ արձակ քերթուածը Ս սայեան ի՝
Մեծ ար ենց ի ՝ Ընտրա յի ՝ Մաննիկ Պէրպէրեան ի՝ նոյնիսկ Զօպանեանի անուններուն
կա սլ ո ւած ՝ ո ր ո Lit կու դա յ բարդուիլ հա
զարեանց ի Խսւչուսւծ ԿրԱւզներո/_ե 'եւ ՀՀայ
Լինդին հրատարակած
քեր թո ւածներ ո ւն
թելադրանքը : 1938—ին Բ այո ւեան ին
կը
դրէ Ճանճի կեան : ՀՄիայն իմ ապրում
ներս արձադանդ կը գտնեն դրչիս տակ եւ
ինչ որ կր գրեմ ատոնց խտացուած ար
տաբերումն էդ՝ բայց ստոյգ է նաեւ որ
այգ գրուածքներուն մեծ մասը
«Գիշերայինդը՝ հկարօտ
հիւանգագինդը
(էջ
46-47), յուշա ւմետր էն քաղուած
հատ
ուածները հարկատու
կը մնան արձակ
քերթուածի կաղապարին և թեմաներուն :
Պ*րուածքհերուե թուականները այլապէս
շահեկան են ՝ քանի որ !լ երկսւրին 1938—էն
1942-^ միջեւ :
Առաջին
քերթո լածներն ալ յտրաբերութեան մէջ են Մեծարենց ի բայգ
նաեւ Հէարիֆեանի հետ։
Այսպէս' Հք)ր—
բուհիդն (14) յ սր Ըստ [,ս հազուագիւտ
քեր թուած մըհ է Ճանճիկեանի մօտ՝ քանի
որ Հա զգայինդ թեմա մըն է որ խնդրոյ
առարկայ կը դարձնէ ՝ կը սերի Մեծարենցե ան տողերէ »

«Քոյր • ■ • մօտեցիր , կը դողայ հոգիս • /
տո'ւր ձեռքդ գունատ, / հոգեվարքն
հոգիիս ձեռքիդ վրայ / համբոյրի մը մէջ
պիտի մահանայ : / ■ • • / *նո'յր ապա
այլեւս բաց թող ինձ / որ վրէժի ու յոյսի
հունտերը սերմանեմ» (էջ 51) :
փևրթ ուածը կը յուշէ Մեծարենցի ծա
նօթ «Երդ»ը <բԲո՝յր
մօտեցի՛ր կրակինդ
տողով սկսող ՝ թեր եւս ալ մասնակ իօրէն
Զարիֆեանի ՀՍրբուհին' Սրբինդ ՝
ուր
դժուար չէ գտնել բառային նմանութիւններ (15)î
^արիֆեանի անունը տրուած է յաճախ
ամէն անգամ որ փորձը եղած է պոլսահայ ժամանակակից ոտանաւորը առրնչելու արեւմտահայ բանաստեղծութեան î
Փտստերը բացակայ կը թուէ ին ինծի։
ճանճիկեանի առաջին շբջս,նի քերթո լած
ներր կը բերեն ատոնք :
Այսպէս ՀՍպտսումդ (էջ 60), հ.Մինչեւ
մթնշաղդ (էջ 61) ,
Հիրիկունը վերջքդ
(էջ 132)
շատ ուրի շներ ճանճիկ-

'Բերթուածը՝ որ ճանճիկեանի ամէնէն
եր կարն է ՝ երկու էջի վրա յ ընդլա լնուող ՝
տեղն է մէկ կողմէ Ջարիֆ եան ո վ իր աւար տին հասած բանա ս տեղծա կան դեղա
գիտութեան մը՝ որ կը սիրէ դուրսն ու
ներսը միտխաոնել՝ հեռաւոր
սարսուռ
ներ ու մթին աշխարհի խոբերէն եկող՝
չըսուող զդայութիւններ
թելադր ել' իմաստը տար ո ւեբեր ելո վ լոյսին ու խա
ւարին միջել ստուերի մը պէս։
Օ.ը'1՝
ճիշդ այս ոլորտին մէջ է որ կը
մտնէ
հօր դէմքը եւ անով քերթուածը խնդրոյ
ա ռա ր կա յ կը գա րձնէ Հհացիդ ՝ Հարի Lit
ո լ քրտինքդի' ա շխատանքի հարցը ։ Այո
եւ դեռ ուրիշ քերթուածներու մէջ՝ ամ էն անդամ որ ճանճիկեան
կը փորձէ
եբղա յին ո տ ան ա ւորի կ ա ղա պարը ՝ յան
դի ՝ չափի ու ձայնային ստեղնաշարի կի
րարկումով' որ կատարելութեան մը կը
հասնի Տէրհանով եւ (Հարիֆեանով ՝ քեր
թուածը կը կաղայ։ ճանճիկեան դո յնի ՝
ձայնի (ձայնա յին դո յն ը) ՝ քերթողական
տողի երաժշտական կառոլցուածքի ՝ նոյնիսկ անսովոր պա տկերի
բանաստեղծը
չէ ։ Հասկնալի է թէ ինչո* լ իր ա պա շտ ո ւթեամբ փորձը կ'ր յ յայ
զանվելու
U,JU
Հսլակասըդ ՝ զայն վերածելու տկարու
թենէն անգին ում/,։
Բրապա շտութիւնը
կանխո ղ
չբ^_ա^բ
ճանճիկեանի ար տա գր ո ւթ եան մէջ շա հ եկան է ոչ միայն անով որ
իջգրոլթ^էսյ’“
կան յարաբերութիւններու հանգոյց մըն
է գէսյի տրեւմ տահ այ ոտանաւորը՝ տյլ
անով որ ճանճիկեանի Սսը՝ Մեծարենցի ՝
Զարիֆեանի նման՝ տարուած է
մահուան տագնապին մէջ։ Ատ տղայական ու
վի պա պաշտ թուող տողերը հարկ է զե
տեղել արդէն Ե ս ը բանող ու քայքայող
ձգողութեան մէջ.

«Մօտեցիր հեղ մըն ալ փաթթուինք
մենք իրարու / լուսինը մեր գլխին /
լոկ նարօտ մըն է մահուան • ■ • / Քալենք /
Ծով, դաշտ, լեռ, ձոր ու բլուր» (էջ 53) :
Մ
՛ուած երկու հատուածներուն
հակադրութիւնը բացարձակ է եւ վերջին
երկու տողերը կը կազմեն տեսակ մը հա
կաթո յն նախոր դ պարբեր ո ւթեան ՝ որ եղեր ական շեշտ մը կը ստանայ ՝ երբ դըրլի մահուան փաստին հետ։ Մութը՝ խալարը՝ առաւելագոյն պարագային մայ
րամուտը սիրելի պահեր կը թուին այղ.
Un ին ։ Բնչ որ Մեծարենցեան ա ւան դո ւթենէն կր բխի î ճ անճի կեանի ա ռաջին շրջանփ բոլոր քերթուածները ուղղակի
կամ
անուղղակի կերպով մահ ո ւան կը յղուին
եւ. հասարակ տե զփքին
տակ կը բանան
քայքայումին ու վախճանին ողբերգու
թիւնը։ Այսպէս ՀՄայրամուտդ խորազըրւած քերթուածը կը թելագրէ ♦

«լ]րաեթը սւււսւգասւո թացած / հորփզոնլւ
կը հեզքհն-.- / Ոն իմ սիըւոս / յոգնած
երգի մը նման / — JK իմ սիրուս /
հոգեվարք - / մեւաւծ լնի մը հանգոյն /
ձայն կու աայ , ալիք կու սւայ / լոութ-եան
մ|ը խորքերուն» :
Ջափազանց խորհ րգապա շտ այս պատ
կեր ա կերտութիւնը
կը
գտնուի
նոյն
շեշտով ՀԻրիկունր
վերջինդ
4?երթըւածին մէջ ՝ եւ կը թարգմանէ ան
ձին
տրամը ։
U*ju պա տ կեր ա կեր տ ո L—
թիւն ը կ}ա յլա կեր պո լի
անշո ւշտ յետագայ տարիներուն՝
Հիրասլաշտդ բանաս
տեղծութեան գեղա ւըի տ ո ւթեան մէջ՝ սա
կայն մահուան անձկութիւնը՝ անոր մէջ
բանտարկումի վախը տիրական կր մնան
գրեթէ ամէն տ՛եղ
ճանճիկեանի
քեր
թուածներ՛ուն եւ կը յայ անո ւձին անսսլասելի տեղերու մէջ*. Հ^եովք հողինդը
որ
բանաստեղծին ամէնէն աւարտուն էջերէն
մէկն է՝ քայքայման տագնապն է որ կը
դրէ նորէն.

«ու օր մըն ալ / երր դուն օթեւան պիտի
ըլլաս մեր մարմինին / մեծ բանաստեղծ-

Fonds A.R.A.M

ՅԱՌԱՋ

Էջ 4, Կիրակէ, Մայիս 5,1991

ներ / քեզի համար / քերթուածներ պիտի
գրեն / էրնէկ մեզի / քու ծորիդ մէջ պիտի
ըլլանք» (££ 113) :
Հարկ է
չմոռնալ,
որ քերթոսսծր
«ղովր» մըն է հողին , դովրր ուրեմն' ոչ
միայն կեանքին այլեւ մահուան :
Ուրիշ տեղ , «էթեկնումը» րերթուածին
■Ո* նոր էն կր պատմուէ նոյն տագնապը՝
թէեւ նորէն
քերթուածէ
կաղապարը
ւէ ոթ՛ո ւած է *

«Մւսյթ / իԹչոԴ ազրարիկս ուրիշ աեղ
գնաց / եւ մենք մեր ւոունր մնացինք /
գա ցած տեղը անուն չունի մայր / ըսէ
ինծի...» (էջ 136) :
Այս անսեթեւեթ քերթուածը կը թուէ
րէ>էէ անշուշտ մէշտ թոր հր դա սլա շտ դե—
տէնէ.
ո P անուն շունէ՝ մահը
որպէս բացակա յութէւն (15) î
Աակայն
թեմաներր փոթադրուած են տեսա կ
մը
ար ամաէւօսական միջողի մէջ, ուր տղա յ
մր կր էւօսէ մօր' մանուկէ
բերնով եւ
մանուկէ բերնով կ^րսո լՒ այն որ երբեք
չըսուէր î Կարեւոր չէ դէտնալ թէ մահուան ան ձկ ութէւնը ճանճէկեա -“Ւ ա նձթնն
է թէ ոչ, կարեւորք այդ անձկութեան արիւնոտ ներկ ա յո ւթէւնն է՝ որ կր թա
փանցէ յաջող կամ ձաէւող ա ո ղեր էն :

Մ Ի Տ 'fi

է ներքէն ՝ այլապէս էւռովէշ ու յուսա
հատ ճիգով մը։ Այլ էւօսքութ հովր ՝ շոգին, հ ացն ու հողը եւ բոլոր րնկերայէն
եղելութէւնները Ա ս էն բաց ուածքե են դէպէ ուրէշութէւն եւ քերթուածէն
սահ
մանումը
ո ւրէ շո ւթեամբ :
Հետեւաբար
Ընկերային երեկոյթներ ուն փարելու «դեղադէտութէւն ը» էբրեւ էրասլա շտ բա
նաս տեղծո ւթէւն էր
մեկնակէտը
ո ւնէ
մահուան անձկութեան ՝ հոն բան տար կըւելու սարսափէն մէջ*. Ասէ ա յ ս օրէնավէ ճակն է որ կր թելադրէ հետեւեալ աողերը .

«ճախարակէն քակումդ թելին պէս կը
քակուի
գիշերն յամրընթաց օրերու
նախարակէն, մինչ տենչանքի արցունք
ները կը սահին, անոնք որ ինձ պէս
ուխտաււոր են եղած Արեւուն •• • կոյ
սին» {էջ 47) ։
Լո յսի ո ւվստ"" որը կը սերի ուղղակիօրէն Ս' եծար ենղ էն ու Լէար իֆես՛նէն : Ս ս՛
կա յն ճանճիկեան կը սկսի իսկապէս ու
կ'ինքեան՛"յ , միայն երբ արեւուն
մէ C
տարրեր կը փորձէ դնել ու նախորդներու
՛երազս լած լոյ՛՛ի շրջան՛"կին կբ զետեղէ
մերթ չոր ու ղամտք, մերթ իւի տ ու թելա դրական առարկաներուն դոլԼըը՛ Մ՚՚՚հուան անձկութիւնը չէ փարատած ան
շուշտ, այլելւբ բաղուի դուրս ի մը վրայ.
եւ ա յն ա աեն ա մէն էն շ կը փոթուէ : Ահաւասէկ ճան ձ[՚կ ե ան է էւրայատուկ հո-

փու]ք հոպին

ԳՐ • ՊԸԼՏԵԱՆ

ճանճէկեանէ մօտ
Ե ս էն տա դնա պր ՝
քայքայումէն սարսափ ր
ետ մղուած է
շատ դէաակէց ^րսԼոՎ > ձէրապաշտ» բա
նաստեղծութեան օրէնքով , աւելէ ճէշդ
բանա ս տեղծո ւթեան ու քերթուածէ իոկ
օրէնքով z Արդարեւ'
ճանճէկեանէ Ե ս ը
աչք մրն է՝ Աեծարենցէ նման ել դար
ձած է ա շթարհ էն : «Ոաքեր ս» քեր թո լա
ծէն մէջ փողոցները թափառողը
կ'րսէ
էւօսքր ուղղելով ոտքեր ուն ♦

«աչք է սա / կ’ուգէ տեսնել րոլորը բո
լորը ու չի յագենար» (էջ 117) :
Հերթուածը ՝ որ անշուշտ ոտքեր ունէ
——ահա յաւելեա լ պա տճառ մը
է/օսելու
ո աքերուն մասէն--- ՝ կը մտածուէ որպէս
«գովք» կամ «ներբող» î Հողը ՝ հացը՝ շո
ղէն՝ հովը՝ քաղաքէն
բո լոր «դեղեցէկ
վա յրեր ը» ա շթարհ է տարրեր են ՝ որոնց
ա որն շո ւած է Ասը Հսէրով» :
էշ անդամ
կր հ ա ս կնանք բանաստեղծներուն «սէր»
կոշածը՝ որ յաճաթ զդաg ական բան մը
կր կարծենք։ Աայց մեր տագնապը
կր
սկսէ երբ անոնք կը էւօսէն հովու՝ ծովու՝
ծառէ կամ շոգէէ սէրէն y քանէ որ ան կաբող կը դաոնանք մտածելու այս «սէրը»
որ քերթուածէն րնդմէջէն կ՚երթայ դէպէ
անոր էւուղարկած առարկան ։ 'Էեր թողական սէրր կը դանո լէ
ներբողէն
կամ
զովքէն մէջ*. *Լ,երբող ու գո՛վք՝ անուննե
րը բանաստեղծական հէն
տեսակներու՝
էւօսքէ կերպեր են՝ որոնք
առարկայէն
բարեմասնութէւններր կ՚ըսեն՝ առարկան
կր բերեն ո շ թէ էբրեւ առարկայ այլ էրրեւ յայտնութէւն *. Աշթարհէ տարրեր ը

1 •- Աշխատասիրեց Աուրէն Մաշոյետն,
Հրատ • Աահակեան Սանուց Միութեան ,
էսթանպուլ 1990 , 144 էջ : Յկումները եւ
էջաթիւերը կերթան այս հատորին :
2 •_ Բոլոր տեղեկութիւնները կը քաղեմ
նշուած հատորէն: Օրէ Օրին մասին յօդ
ուածներ
ունին Ե- Կոպէլեան (Աէպի
Լոյս, Պպիս, 1950 թիւ 1), . Հ- Գալուստեան, (Նոյն, թիւ 17) , Ռ ■ Մ- (Հան
դէս Մշակոյթի, Ապրիլ 1950 եւ ուրիշ
ներ :

Ասը դոէէ *

«առաւօտները սիրածիս չափ / կը
սիրեմ նաեւ տաք օդերը / աղուոր շոգի
՜ներմակ պարիկ / ինձմէ գովք մը / թող
ըլլայ քերթուած մր քեղի / քեզի շատ
պարգեւներ հարկ է. • •» (էջ 118) ։
Այս տողերը եւ բոլոր գով^^քը անհե
թեթ էւօսքեր կր դաոնան եթէ «էրասլաշտ
բանա ս utեղծ՛ո ւթէ ւն»
յգաՍ*^Բ. ըմբռնուէ
մէայն էբր րնկերայէն եղելոյթներու դրբովէ փոթադրութէւն ։
Աւելէն
«էրապաշտ բանաստեղծութէւն» կոչուածը կը
դաոնայ բո լորովէն զուրկ որեւէ բովանդա կութենէ ՝ եթէ նկատէ շաոնուէ տառացէ «էր էն—սլա շտ ո ւմը» : Աս վստահ շեմ ՝
որ «եվելութէւնները եղածէն պէս 9nJ9^
տալու ծրագէրր ն շանակութէւն մը ու
նէ՝ երբ մոռցուէ այն
«դո յո ւթ ենա՝կան
բացուածքը» որ քերթո ւածը կը
տան է
դէպէ եղելո ւթէւնն եր ը ՝ ղանոնք դարձնե
լու համար «եղածէն պէս» *. փերթուածը
!լրսէ ինչ որ է եւ- կրնայ ըսել ինչ որ է ,
միա՛յն այն ատեն երբ կը սիրէ ինչ որ
է իբրեւ, ինչ որ է !
ճանճէ կետ նի մ օտ
Ասէն տա ղնա սլը ՝
քա յքա յումէն ետ—մղումը
ամօթթածո ւթեն է կամ նման բար ո յա—ղդաg ա կան կեց
ուածքէ մը չէ դար ՝ կր կարծեմ :
Ասր
դէպէ դոլ-ըս ջ

դԷպՒ

ա շթարհ առրնշո ւած
Imprimé sur les

ԱՐՈՒԵՍՏ

les---- ---------------------illusion s------------perdues___ ___ _____
___յ

Il y a trente-sept ans,
Joseph Hayes
adaptait son premier roman, The Desperate Ilours, à la scène. Un an plus tard,
William Wyler le transposait à l’écran,
Logique hollywoodienne oblige, cela fit
trois succès. Aujourd’hui, avec la particiuation de Hayes au scénario, Michael
Cimino, né en 1937 (coïncidence des nom
bres), en a fait un film {La Maison des
Otages, en français). Un western, exacte
ment, puisque le huis-clos théâtral s’est
transformé en drame de l’espace.
Grâce à la complicité de Nancy Breyers
son avbcate, Michael Bosworth s’enfuit du
tribunal où il est jugé dangereux criminel.
En attendant qu’elle le rejoigne pour tra
verser la frontière, il prend en otage une
riche famille américaine sur le point de se
séparer. L’argument est classique, lç dé
nouement basé sur le confort social : la
famille se ressoude, l’avocate amante est
traumatisée, le criminel tué. Mais l’auteur
de Heaven’s Gâte (La porte du Paradis) et
Year of the Dragon (L’année du Dragon)
ne filme pas cela. Sa morale est à la fois
plus ferme, plus inventée et plus neuve.
Le couple magnifique formé par Mickey
Rourke et Kelly Lynch sera éternellement
innocent et irresponsable pour nous et
pour l’auteur, coupable seulement aux yeux
bandés de la justice. Il ne s’agit pas pour
autant du thème de l’homme ordinaire
plongé dans une aventure sanglante qui le
dépasse, mais plutôt, comme chez Balzac,
des sentiments poussés jusque leurs ex
trêmes conséquences physiques.

3 ■_ Շահեկան է դիաել տալ, որ Խրա-

խունի «տոարկայական խորհրդաւգաշտութեան նուիրուած իր յօդուածներուն մէջ
(«Թօ»ի, «Սան»ի մէջ յիսունական թուա
կաններուն) չի խ1օսիր ճաննիկեանի մա
սին : Կը թուի թէ լքիայն «Իսթանսլուլահայ գրականութիւն տոարկայական իրա
պաշտութեան ուղիով» յօդուածին մէջ կը
գիէ սովորական դարձած րտնաձեւը ■
«շարժումին նախակարապետները հանդի
սացող Կարպիս ճաննիկեանն ու Հայկա
զուն փալուստեանը •• •» («Կամ», Փարիզ,
1986, էջ 18):
4— ՞Նկատի ունիմ'
Համայնապատկեր
հանր ասլե տա կան
շրջան Ւ Ւ ս թան պո ւլահայ դրաելանութեան ՝ Պպիս , 1957 ,
էջ
242—246 եւ /’ սթանպուլահ ա յ բանաստեղծ
ներ, «Հանդէս Մշակոյթի», թիւ 35-36,

Մայիս 1967, էջ 23֊25 :

«մեզ կը աանին քերթ-ուաւծի/աւշիարհներ»
կր դրէ բանա ս տեդծը (էջ 119) : Անոնք
պատրուակներ են էւօսքէ : Աանաստեղծր
քերթուածն է որ կը սէրէ՝ այսէնքե կը
ըաg ո ւէ առար կա յ էն ՝ կը տրուէ անոր ՝
կ^բնդունէ զայն՝ կր հէւրընկալէ ու կր
սլա տո ւէ ։ Հաս կնալէ է թէ ճանճէկեանէ

ՒԵ

5— «Մեր ըմթոնումովը այս նոր գրակա
նութեան յաոաջապահն է Կարապետ ճաննիկեան» , տես «Վաղամեոիկ Բանաստեղծ
Կարապետ ճտննիկեան»
«Զուարթնոց» ,
1962, Մարտ 15, թիւ 11-12 (յայտնի չէ
թէ ինչո՞ւ էալուեան «Կարապետ» կը կո
չէ բանաստեղծը, երր ձեոքին տակ ունէր
«Օրէ. Օր»ր ■ կ’ենթադրեմ որ թիւրիմացութիւն մրն է ասիկա: Բալուեանի յօդուա
ծէն կը տեղեկանանք այս նամականիի
ստեղծման պայմաններուն մասին : Բալո ւեան չորս անտիպ նամակ ներ եւ չորս այն
ատեն անտիպ եղող քերթուածներ կը
հրատարակէ նոյն տեղ:
'6-- ճաննիկեան

կրնար Թօվւալեանի
գործերէի կարդալ մամուլին մէջ , օրինակ
«Աոաւօտ»ը , Խաչիկ Ամիրեանի «Ոփոսիս»
տարեգիրքին մէջ լոյս տեսած 1938—ին (էջ
99-100):
7 •- Որդեգրւսծ եմ նոր հրատարակու
թիւնը , րայ g պէտք է նկատել , որ Բալուեանի հրատարակութիւնը ունի աւելի կա
նոնաւոր ու խնամուած կետադրութիւն
լքը, մինչ սլոլսակւսնը
կը րաւարարուի
քառեակներու վերջակէտով :
8*— Անջրպետի մը Ռրաւումր, Փարիզ,
1928 , էջ 8 :
9 •- Բառը Խրախունիին է , տես «Կամ» ,

էջ 19 :
10 •- Տես Ա- ճիւմպիւշեան / Խրտխու-

Aux deux Bouts du film, Michael Bos
worth prend violemment Nancy Breyers,
debout, contre un mur. Au palais de jus
tice ou dans la maison bourgeoise, le lieu
est clos, sombre, policé. Les deux scènes
—en réalité deux plans— collées ensemble
ne dépassent
pas dix secondes.
Pour
Michael Bosworth, ces quelques secondes
où il vit sont le temps que dure l’éternité.
Car la première séparation avec
Nancy
Breyers n’est qu’un sursis jusqu’à la se
conde : sa mort. Entre les deux, pour
filmer l’attente d’un criminel qui sait per
tinemment
qu’on
ne vit pas d’espoir.
Michael Cimino a eu une magnifique idée
de mise en scène. Le sentiment d’oppres
sion, dans la maison des otages, ne vient
pas de l’existence physique des murs et
du toit. La villa, reconstruite en studio,
a permis
des mouvements
d’appareil
amples et précis. Mais la violence du huisclos et l’angoisse des protagonistes se li
bère dans les grands mouvements qui sil
lonnent l’espace américain.
Si Michael
Cimino avait joué sur les oppositions intérieur/extérieur, mobilité/mouvement, oppression/liberté, le résultat aurait été aga
çant et grossier,. Telle qu’il l’a conçue,
au contraire, la mise en scène est aussi
claire, inexorable et décisive que la diffé

նիի «Մայր գիծը» յօդուածը «Թ1օ»ի մէջ,
1959 , թիւ 2 , էջ 20 :
11 — Թրքերէնի եւ մանաւնդ թրքական
գրականութեան անբաւական իմացու
թեան ււլատնսւււով' այս յօդուածի սահ
մաններուն մէջ նկատի չեմ առներ Պալքշթի քերթուածները: ՞Նոյնպէս չեմ կը՚ր~
նար անդրադառնալ թրքերէնէ այս անց
քին թագմիմաստութեան , քանի որ առար
կայական տուեալները կը պակսին հատորին մէջ :
12 — Տես Ե • Կոպէլեսւնի «Կ ■ ճաննիկ
եան եւ Օրէ Օր» յօդուածը , «Դէպի Լոյս» ,
1950 , Թիւ 1, էջ 2 :
13 — Այս արձակ քերթուածը չեմ գտած
ճանճէկեանէ հ ետքեր "4. Խստորին
մէջ ,

կը գտնեմ Բալուեանի
ծին լքէջ :
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նշուած

rence entre le jour et la՛ nuit, Nancy Bre
yers et Michael Bosworth, la maison et le
monde. A tel point que parfois, à la fa.
veur d’un reflet trop brillant du soleil
dans la carrosserie d’une voiture fonçant
dans le désert,
entre un ciel lourd à
force d’être bleu et du sable qui colle à la
peau, c’est dans l’espace que le sentiment
d’aliénation devient le plus grand.
Si chacun se définit par la manière dont
il cède ou non à ces instincts, Kelly Lynch
cache une ambiguité fondamentale. Celle
que Mickey Rourke
attend lui donne
beaucoup d’amour et le conduit à la mort,
mais semble lui être fatale malgré elle,
Dans The Grifters
(Les arnaqueurs) de
Stephen Frears, Angelica Iluston, tendre
mais déterminée, aura un geste fatal pour
son fils, malgré elle certes, mais consé
quence logique de sa détermination. Dans
Desperate Ilours, c’est l’être entier qui est
en cause : «Elle a la tête entre les cuis,
ses» dit un flic de Kelly Lynch. Au corn,
mencement, après la course saisissante de
la Jaguar dans le désert, Michael Cimino
filme d’abord le visage de la femme, puis
ses jambes. Lorsque l’on découvre enfin
le corps dans sa totalité, on ne peut s’em
pêcher de crier «Cette femme est le dé
mon!». Peut-être à cause du gouffre qui
sépare son regard triste et effaré de sa
démarche arquée et provocante, et de l’im
pression de fragilité cruelle qui s’en dé
gage. Michael Bosworth a dû beaucoup
aimer cette ambiguité.
Il y a deux plans, encore, dont je vou
drais parler. Dans le premier, au début du
film, entouré de grilles, Michael Bosworth
arrache le revolver que Nancy Breyers
cache contre sa
cuisse droite. Si l’on
n’avait pas vu auparavant l’actrice courir
de sa drôle de démarche dans le désert et
dans la ville, malgré la rapidité du geste
et le timbre du son, jamais ce plan n’au
rait été aussi marquant. Dans le deuxième,
à la fin du film, Michael Bosworth est
debout, immobile, devant la maison, puis
samment éclairé d’un hélicoptère par la
police. Sur son corps apparaissent des cen
taines de taches lumineuses rouges, qui
sont autant de fusils pointés sur lui. H ne
doit pas bouger,. Mais sûrement il bouge,
rnêlmle si l’on n’a rien vu, car en un
dixième de seconde son corps est déchi
queté, si vite que pas encore tombé, il est
déjà mort. Entre la vision de ce plan et
celle du cinéaste Michael Cimino cerné
par les studios hollywoodiens (en 1979,
Heaven’s Gâte avait coulé
les Artistes
associés), il n’y a qu’un pas. Puisse-t-il
malgré tout continuer à nous offrir
films aussi fascinants que ce

<b

Desperate

Hours.

François MESTOUDJIAN

14 •— Բալուեան այս քերթուածը .ապ®
էր յիշուած յօդուածին կից> սւս տաքք
րութեամր որ քերթուածը բաժնած է P
կո-լքի :
15 - Զտբիֆեանի Ամրողջակ^
ծձ^ուն խմբագրութիւնը ( ՊէյԲու?՜ ’ էն
որ այս քերթուածի ստեղծման (
մասին նօթ մը ունի (էջ 246)
տարար չի նշեր սւնոր ե՞րթ եւ ո tp 1
լիլը աոաջին անգամ : Հաւանական
ճաննիկեանի ծանօթ էր քերթուածն ՜ .
հարց' որ շատ մը մանրամասնությա
կը թխին ազգային հասարակ սւեղի^
16- Փերթուածը կը յիշեցնէ Մհծ՚՚Փ

ցի «Մահը» (Մանուկները կւը Ի011’”!91
քերթուածը եւ նոյնին «Անանուն»ը •

յօդուա
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կ՚ընէ հ,համայնա դի տ ար ան^ը դ իսկ մար
դիկ սեւով ճերմակի վրտյ կը դր են . հ^ինչպէս ^ԼԸսէ հտյկական
համայնագիտա
րանը . •
:

ՄԻԵՒՆՈՅՆ ԾԱՌԻ
ՏԱՐԲԵՐ ՃԻՒՂԵՐՐ,
Արէմտահայերէնի

եւ արեւելաՏայ ե-

քԷնի Տեցձեցումի հ՚ռրցը այնքան հէն է ,
որքան անոնց բամանումը : Լիակատար
ներկայացումէ պարա,յայէն (գոնէ յիչոաթխնները թարմացնելու համար' խիստ
աեեկան ղործ~) , վստահաբար բանէ մր
Հատորներ կ՚ունենայինք՛. Բայց եւ այն
պէս , [սնգիլ՛ը չարունակուած է արծարեովղ մինչեւ օրս եւ , յատկապէս ներկայ
հմանակներուն , երր կարծես կրկէն կը
քգձրանայ «ազգային հ րամայա կան՛»է
աէճանէնկմեսրոպեան ուղղագրութեան
իրակս,նգնումի հարցը արդէն քաղա
քական կուսակցութեան մը եր աղը էն մէջ
ներւէուքրուաե է
Հայաստանէ մէջ...) ,
էականար,,,ր տեղէ ու անտեղէ կար^իրներու հոսքը պիտի աճի : /* հարկէ , քսօսըրթտաւորա կանո ւթեանն է եւ ոԼ թէ քաղարական դորեի չին յ
Մտահոդութիւնը չատ յստակ մեկնակէտ ունի» եթէ երկու լե զո ւաճի ւզերը չաբւնակեն իրենց տարանջատումի
հոլո֊
injPlL^ ա սլա դային փոխադարձ անհաս-

կրեալիութեան
հարցը պիտի
եագի :
S? այսօր իսկ կա>J այ՚է ^աՐՅ Ր* սո““
իւրական Արեւելահայը յաճախ չի հասկլխար դրաւոր կամ բան ա ւո ր արեւմտա‘"Այերկնը, եւ փոխադարձաբար
ԼանչՈԼչտ, խօսքը կը վերաբերի
ղանդուաi Ուրեմն դ պէտք' է զանոնր մ օտեցըլ*. Անշուշտ դ քէուլալ Գազանճեանի ըսաղոլրկ չէ. «Աներրաժհշւո է որ Հայաստանի մէջ արեւմտա—
^էրէն եւս ոչ թէ տպուի միայն, այլ'
,ք։փ' ու տպուի : ժողովուրդը պէտք է
պլ երկու լեզուներն ալ կարդայ հաւաւոպապէս' ինչպէս անկեալին : Խորքին
է մեր լեզուն'երր չկայ տարքէաւրիւն բառամթերքի ու, նամանաւա1կ, անցեալի ժառանգութեան :
Թոզ
^լոիւլրդլլ հաւասարապէս կարդայ , որjH յետոյ ստեկծուի մէ'կ լեզուն» (1) :
Աքլարս, մարան ո ւթեն է

հասկնա լփ է՝ Որ այդ հփրաւահասար ընթերցումէն"^ պիտի մնայ արեէ Հայերէն մը} թերեւս բանի մը արեւ^‘,,սւ'>ւսյեր էն պատուաստներովդ
մեմւսսւսմր բառապաշարային։ ԳերաՀ^է^^Ը էք՛ն կրնար խառն ուի լ*
1p. կը յաղթէ միւսին վրայ : Յետոյ՝
^թերքի տարրերութիլնները կարեI
ս»սլա թէ ոչդ ինչո^ւ արեւմտահայ
Ականներու գործերը բառացանկէրով
tt “պոլին Հայաստանէ մէջ (ել անոնց

Հրապարակ աւ կր մատvit՞/’/ հար1ւ^: Ի-֊ըիչ հ•"[՛.՛!՝ ՞/7
,

Բ՛րէն գրելը Հ ա յաս տանի մ էջ

ո///

Ոլար էդ ջերմանոսա/ին

/ PJըսողներու մէջավայր :
յեքձեսնարյնղէպս՝ նևր'լա' Հոլմ'ն

եա-

մէ?-

J.

Ր ա չխս*րհագրսյկան — մոզ ոէ։հէ^րւ,11լԱյշն տե'Լաեարյ՜եր չենթադրեր ,

(ե„5,
տ
>ՀձոլԹլեՀ\
հ

(9) .

’

կեդրոնանայ ,
Հ.
ՂՐոյթնէրուն
համա{ոԼ'Լ'ԼաԴրո^թՒ։ն 1
^‘՜

բառ-ամթերքէ

վը-

ուած եհ իրարմէ սւնկւսիյ ուղիներով. յ ՅՒ֊
չենք, որ «սաւառնակ» բառր (օդանաւ') ,
որ 20-30—ակտն թուականներուն բաւա
կան աարածուած էր արեւմտահ ա յեր էնի
մէջ (հմմտ, Գահ իրէ ի ՀԱ աւառնակձ թեր
թը )Երուանդ Q ա ե անի խմբա դր ո ւթեամբ ,
եւ Նիկողոս
Ս արաֆեան ի <ջ,Աաւառնա կ»
բանաստեղծութիւնը) ՝ ներկայիս դրեթէ
դուրս եկած է դոբծած ո ւթեն է Լերբեմն
անոր կը հան դի պինք պոլսահայ դրիքե
րու մօտ դ որոնք ար եւմտահ այեր էնի զար
դարման ընթաց րէն
մասնակի
կերպով
կտրուած են ), Ւ՚1 Հվւնքնտթ իոձը ռուս .
սալքոլ|ւուլ. բառի պատճէնումն է Լհմմտ»
«ինքնաեռ» եւ սսւմովաթ) :
Ն"րաբանո ւթի ւնն եր ո՛ւ մէջդ աւելի մըտահոդիչ է միեւնոյն բառին բազմաթիւ
հայերէն ձեւէրու
անհակակշիռ մուտրրւ Ա*տահոդիչդ որովհետեւ ÿnjg
կու
տայ այնպիսի անիշխանութիւն մըդ որ
հասարակաց րի չ եզրեր ունիդ այսինրն դ
դմուար թէ կտրէլի րէէայ լեզուական որ
եւէ միտումի լնթացր տալ այորան անո
րոշութեան մէջ*. Պարզ էդ որ տյդ «Հ"—
մանի^յերը"^ հակամէտ են մամանա կի ըն
թացրին նուաղէլու դ
բայց շատ անդամ
այդպէս չէ* Օրինակդ քոնթ-է՚քԱթ- բառին
համար արձանագրած ենր հետեւեալ հաբսցումները» համադիրդ դրածիր դ շրջա“"
ծիր դ չրջարկ^ համոլորտդ բնա զրադաշտ î
համաաերսէՈդ կոնտերստՀ
Կամ վխոէօ
որուն հայերէն ձեւերէն են տեսագրու
թիւնդ տեսերիզդ տեսաերիզդ պատկերիզդ
տեսոյց դ
տեսամասլաւէն դ
վիտէոերիզդ
վի տ է ո մա պա ւէն : Ասիկա կը թելադրէ դ որ
մամուլի լեզուն դ որ գրական լեզուին դըրեթէ վերջին ա պա ս տար անն է դ իր կիսաբրածոյ ՛ու կիսադրադէտ Լդրագէտ արեւելահայերէնի
իմա ստուի)
վիճակէն
զատ —բաg ա ռո ւթի ւնները յարդ^*լ1է են-դ
կ՚ապրի նաեւ բառապաշարային խառնա
րանի մը մէջ*.
Աանր—մունր կէտեր կրնան թուիլ ասոնր դ բայց նախընտրելի կը դան ենք զբա
ղիլ մե՛ր ճիւղի հարցերովդ բան մամա
նակ անցընել արեւելահայերէնի լեզո լա
կան իրադարձութիւններովդ ինչ որ չի
նշանակեր' անտեսել զանոնբ*. Եթէ մենը
չյարդենբ մեր լեզուն ու անոր խնամը
չտա նինք, ին չպէ՞ ս ակնկալել այլոց յար
գանքը :
Արեւմտահայերէնը վտանգուած է այ
սօր : եօսքը չի վերաբերիր այս անգամ
անոր կորուստին , այլ ար եւելահ այեր էնի
կողմ է անկչիռ ներխումումին
թերթեր
կր բանանք եւ ծայրէ-ծայր արեւելահայերէնի ոճերով, դարձուածքներով, կա
ղապարներով, յապալումներով ու լեզուական ամբողջ մթերքով ողողուած լե
ղս լ մը կը կարդանք , որ իբրեւ թէ արե^մրտահայերէնի վեր ածո ւած է։ Եթէ մեր
ձեցումը այս ձեւով պէտք է ըմբռնել,
չտա ուրախալի կացութիւն մը չենք ապ
րիր իսկապէս՛. Եւ- չմոռնանք, որ արեւե
լս, հայերէնը, իր հերթին,
լեզուս, ոճա
կան մեծ ազգեցութիւն կը կրէ ռուսերէ
նէն, ղոր մենք ի վիճակի թնք գտնա-

բաոյՀԹեր.րկն, ո/1 մեզ կը հեկ՝ՀԼեալՀլան
չա*"Հ՛ Բնա^ան

զանելու. :
Կան նաեւ ուրիչ պախարակելի

Դ“<՛ “/Հ'
Օղ^

ԼՈ
. 1)

ւերՈւ ԳոյոլթՒլնԸ (արեւ’ արեւել ♦ հ իլրանոց ՝ արմ •
ես
1'ն՚Թաթէււ՝) մտահոգիչ չէ,
1լ1“ն “Դո՛", ՚ առն,!ն^ !1"[ուի րառաչինա''1'1-ղերոլ J"^nF յատկութիւնը ել երկու
ղուական '1արվէր, ո՚-ր նորաt՛ ոլ- պատճէնումներ կատար-

երե-

•
՜
.
Հայաստանի մէջ նուիրա գոբծուած

են բառեր,
ճիչդ հայացումներ ,
զորս
Ափիւռքը կարծես կը վախնայ որգեգրելէ վերջնականապէս : Ցայտուն
օրինակ
մըն է «հանրագիտարան» եզրը, որուն դի
մաց ար եւմտահա յերէնի մէջ գեռ շրջան

2) Հայաստանի մէջ կը հա յաց ուի օտա
րաբանութիւն մըդ անտեսելով արեւմըտահա յերէն ի համազօր Եդրը*. Ահա թարմ
նմոյչ մը. անցեալ տար ո ւան Ա եպտեմբերիե դ 'արեւելահայերէնը որդեդրեց ՀՀսլատդամաւոր^ը ^պՈԱՈ-ԱԱՈ// փոխարէն դ առանց հաշուի առնելու աբ եւմ տա հ այեր էնի
հնրեսփոխան^ը եւ. մէկ բառի վրայ աւե
լորդ տեզր երկու իմաստնէր բարդելով։
Հ֊ Զէրիեանի դէմ իր հակաճառու
թեան մէջդ Աարկ* *Լ»շտնեան շատ ուշադրաւ նշումներ կ'րնէ ԱթՂսնՆՌաթտ. եւ են^«/սթանսւաթսւ լեզուներ ու մասին Լմենը
կը նախբնտրենը հ.կանոնականձ
եւ հ,ոչկանոնականձ բնորոշումները) (3) î ^այՅ 5
անդրադառնալով Պուրճ Համուտի
մո—
Ղ.ո լԼ-ՐՐ Գա կա*և Լ^ԳոլՒ
անկարելիութեան'
մերուելու կան ոնա կան ձ ար եւմ տահայե
լէ էնին Լեւ զայն հ ար ս տացն ելո ւ դ նորոգէ—
Լոլ) >
մոռնայ Պո լիսը*. Պո լսահայ
մերօրեայ
դրականութեան
յատկապէս
արձակին մէջդ
նկատելի է լեզուական
շեշտ մը որ բանաւոր հայերէնէն կու դտյ
եւ հետեւանը է այն շարմումինդ Հ.երր

Գրեց'

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏՈՈՍեԱՆ

յան դո ւդն ու ինքնատիպ դր ողներ դ
բա
նաստեղծներ յաջո զեg ան դր ա կան լեզուն
վերանորոգել
մոզովր դա կ ան ացն ել ո վ եւ
տափակ առօրեային խաոնելով ղայնֆԼձ) :
*եկատի ունինքդ օրինակդ Անգան Էօզէրի
ՀԵւ***^ սլատմո ւածքներ ու մողովածուն
ԼՊոլիս^ 1990) J ուր դ յարակարծշրէն դ իրասլաշտութեան ^տեղական դոյնըձ թըրքերէնէն չի դար դ ա յլ խօ ս ա կց ա կան այն
լեզուէն որ
առհասարակ
Պոլսահայոց
մօտ սովոր ենք լսելու։
Օ^յդպիսի չ/*Լտ
մը միայն ներկայ էդ տյսօրդ *Լահէ Qշականի եւ 1Լեհ անո յ շ թեքեանի արձա կին
ուր «ո չ-կան ոնա կան » հա յերէնի մը
խուլ տնքոցը կը ն չմարուի :
Անցնելով գբելաձեւի խնդրին դ ուղղա
գրութեան հարցը շատ մանրամասնու
թեան չի կարօտիր » ուշ կամ կանուխ դ
դա սա կան ո ւզղա դր ո ւթի ւնը պիտի վերահաստատուի Հայաստանի
Ր! !ա J
քաղաքական պատճառներով կամ դիտաո ւս ո ւմն ա կան
շա ր մ ա ռիթն եր ո վ ։
Իր ոշ
նախանշաններ յստակ են արդէն » մեսրոպեան ուղղագրութեամբ երկու թերթեր
կր տսլո լին դ լո ւս ան կար չա կան վերահըր ա տար ա կո ւթի ւնն երը կը բազմանան դ ըսփիւռքահայեր ու կողմ է դրուած յօդուած
ները դասականով կը հր ա տար ա կո լին դ
արտատպումներ ը եւ մէջբերումներ ը կը
պահպանեն ա ւանդա կան ձեւը եւլն ♦ : Ա ընաց որ տյս անցումը մէկ օրէն միւսը
չըլլար * Նախապատրաստական մամանակա շըջանի մը կարիքը կայդ որովհետեւդ
ինչպէս որ մենք կը դմուար ան անք
ո ւղղա դրութեամբ
զԱերեվանձ դ
«.եյ ականձ կար դալո ւ դ նոյնպէս անոնք ւէարմը—
ւած չեն կարդալու ՀՀյոյսձ' «հույսձի փո
խարէն ։
^ԼՐ. վեր տբերի տառադարձութեան դ
Հ. Լե ւոն Զէքիեանի առաջար կը դ զոր Ա* •
Նշտնեան երկար ու ընդհանուր դիծերով
հ իմնա ւոր քննա դա տո ւթեան
կ^ենթարկէ (5) ) վերադարձ մլխ է այն համակար
գին դ որ մինչեւ դարասկիզբ ի զօրու էր լ
յատկապէս Ա խիթար եաններ ո ւ հրա տաբա կութ եանg մէջդ եւ որ հիմնուած էր
Հ)—րդ գարու դրաբարի հնչիւն ական արմէքներու լԼրայ՛ Պ։>լոք է նշել, որ Մխիթա ր եաններ էն ոմանք շարունակած են
կիրտրկել այս դրութիւնը Լթէեւ ոչ-հետեւողական կերպով) մինչեւ
մեր օրե
րը։

Կ՛ուզենք բանաձեւել կարդ մը առար
կութիւնն եր
1) Եթէ տյդ համակարգը մէկդի ձըդո ւեg ա ւ դ նո յնիսկ Ա խիթար եաններ ո ւ կողմէ լ կը նշանակէ որ անյարմար է արեւմըտահայերէնին համար* Անյարմարդ ո՛չ
միայն լեզուին ի ւր ա յա տ կո ւթի ւնւը
փո
խելու տեսակէտէն դ այլեւ
ընթերցումի
յաւելեալ դմուարութեան համար*. Եթէ
արեւմտահայ
թՐ3ոՂ1Լ ' տրեւելահայերէն ' բնազ.իր մբ կարդալու
պահուն դ
Բարայեանը կը հնչէ
Papaîan ,
միայն
կրնանք սպասել որ
ար եւմ տա հ այեր էն ի
պաբազա յին Լենինզրադը հնչէ Lenmkl’at ,
ինչպէս Լիբանանը արդէն Lipanan է :
աւոր եւ
բանաւոլ
լե զո ւն եր ր
հակադրող դրութիւնը ուսուցումի դըմւար ո ւթի ւնն եր կը բերէ աշակերտին դ որ
պէտք է իւրացնէ կանոն մըդ որով արմանթինեան CorcloBa
քաղաքի անո ւնը
պէտք է դրուի Կորդոբա (6) յ
3) Յստակ չէ դ թէ յա տուկ անունին ո*ր
հնչ ումր պիտի րնտրուՒ' Օրինակ, ՄԱԿ—ի
րնգհ . քարտուղարի մականուեր կր դրուի
Pérez de Cuéllar- ին չպէ՞ ո պէտք է դրել
Պերէզ դէ Կուէլլար Լզ ֊ Z եւ լլ = Ա ,
միայն Ապանիոյ կեդրոնը ) , Պերէ ս տէ
Կոլէեար (ս ֊ Z եւ ե = 11 , րնգհ . քարտ ո ւղարի ծննդավայր ի՝
Փերու/'
,
թէ^3 Պերէս դէ Կուէյար Լս = z ե յ zzll ,
Արմանթինի մէջ) ։
4) Հետաքրքրական է նշելդ որ արեւելահայերէնը չի կիրար կեր ՀՀլատին տա
ռերու հնչական
նախնական արմէքները» (7) I այլեւ՝ ռուսերէնի*. Եթէ արեւմըտահայերէն ը դիմէ ^նախնական
արմէքներձու օղնութեան դ երկճիւղումը պի
տի չանհետանայ պարզապէս նոր կեր
պարանք պիտ ի աոնէ ։
Կրնայ սլահանջուիլդ որ արեւելահայերէնը եւս որդեդրէ ՝ այդ դրութիւնը*. Րայց
կրնալնք պատկերացնել լեզուական գոր
ծընթացի վրայ այնպիսի միջամտութիւն
մր դ որ հրովարտակով ի չիք դարձնէ ռու
սերէնի հետ վւ ոխաղդեցութիւնը յ Ր ի չ մը
դմուար է . լեզուական կապեր ը սեր տօրէն առրնչ ո ւած են քաղաքական դ աշխարհազրական դ պատմական եւ րնկերա .,1^
դործօններու հետդ որոնք երկարատեւ են դ
երբեմն' տեւական :
Ա եր դլխաւոր առաջարկն է յար դել արեւմտահայերէնի հնչիւնակարգը ՝ թե
լադրելով կարդ մը բարեփոխումներ' նըւաղեցնելու համար անոր անրաւաբարութիւնները •—
1) «Քանի որ ս-ից , շ-ից, իյ-ից յետոյ

պ, տ, կ բաղաձայնները իուլ են արեւմըտահայերէնում, ուստի այդ դիրքում
դրանք պէտք է տաոադաձրուեն p-nll »
t-ով , k—ով , 1ւ ոչ թէ է-ով , d-ով , g-ով» ,
կր Գրէր Ա- Մ էյէ գռ,րասկիդբին դ պա
տասխանէլով հայերէնի լատինադիր տա
ռադարձութեան մասին եղած հարցումի
մը (8) : Ուքեմն , այս սկզբունքը պէտք է
խրախուսէլ եւ ընդհանրացնելդ որովհե
տեւ հ իմնուած է հնչիւնակարդի մէկ առանձնայա լոկութեան վրա յ ♦ գրել Լիխտենչաս։յն
(Liechtenstein) ,
էուսկատի
(Euskadi) , Պախտին (Bakhtin) : (Այս
ինը հնչիւեախումբերու կիրառումը կա
րեւոր համեմատութեամբ պիտի մերձեցրնէ տա ռա դար ձո ւթի ւնն երը առանց րըռնանա լու ար եւմտա հ այերէնին ,Լրայ (9) :
2) Երր կատարուին նոր
տառա դաբձումներ դ որոնք առընչութիւն ունին հ իներու հետ դ հարկ է պահպանէլ րնդո ւ1ւուած ձեւը ։ Արինա կ ւ Ար^անթինի ներ
կ՛11 J դր՚ռմանիչը austral , պէտք է գրուի
աւստրալ (հմմտ* Աւսարալիա) եւ ոչ թէ
ա ուսթրալ կամ ouթրալ ։
3) Որ դեզը ել դասական ո ւղղա դրու
թեան տառադարձութիւնը միայն ա՛յն
փոխառութիւններուն պարադայինդ որոնք
հայերէնի բառապաշարի մէջ ընդո լնուե
լու իրաւունք կրնան ունենալդ մրցակցէլով ոչ-լիարմէք հա յացումին .հետ Լօրինակ դ թանձրացական — կոնկրէտ) ։ Անացեա լներ ը պէտք է տառադարձուին սովո-
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Որուն ծայրն յուշիկ կը քաշքշուէր իմ քամակէս, ինչպէս
Խղճի խայթերու խոր հետքեր սրտի ՛ամէն տրոփէս • • •
Բայց ես կայսրութեան մը օրհասական հռնչիւնն էի ափերուդ ւ]թլԱյ

ԹՈԻ1Թ
ՎԱ2.Է «lîn'lIVlil- b
Սիրուէ^ հիացմամբ

W umzuif ԱԼհՔԵԱՆ
Մոսկուայի ծուռտիկ փոքղոցներուճ մէջ
Մեռնիլ, երեւի, գրուած է ճւոկտիս • • •
Աերկէյ Եբենին

Սիրելի' Վահէ, այսօր երագիս տեսայ ցայգային Սան Ֆրանսիսքոն
Եւ դեռ հեռաւոր քու աքսորանքըդ իմ աքսորիս քով,
Ւնչպէս աշխա՛րհի ծայրին, փրկուած քլսդցով վագրերու,
Եղջիւր եղջիւրի հիւսած սրսփուն գոյգ մը եղջերու:
Բարեկա՜մ, մենք չէ որ ընտրեցինք այս աքսորն ի վերջոյ ,
Սակայն ջանացինք, որ ան ըլլայ միշտ երկինքին նման աստուածահանոյ :
'յ֊ուկդ եղաւ լերկ կղզեակի մը պէս , ուր կ՚ապրէր րարի ոգի մը գոնէ,
Ս՚ինչ իմինիս մէջ վխտացին միայն պէս-պէս գորգոններ,
Որոնց նայուածքէն կ՛ելլային քարեր, թանձր քափ կապած,
Եւ դժոխքին մէջ անթրոց-ակիշով կը զնգացնէին կաթսայ ու տապակ :
‘էոց էր դրախտն աո ժամ: Տտիպ ճ՛ենճն, ինչպէս շնականներու պարսերը
ճանճկէն ,
Կ՚այրէր կուղսլ կոպեր , որ ջրոտ էին դարձեր արցունքէն :
PluJ9 ինչո՞ւ հիմա արձակել կրկին յիշողութեան սեւ սթարով սեւ ձին,
Երր, կ՚ըսեն, «լման, լմա՜ն ժողվեցին»
Այս համատարած ու միակտուր անծայր Կուլակէն
Ոսկորներն ամէն, արդէն խորիսխի պէս փուխր ու խորշկէն:
/Ու ահա ներսէս ցաւոտ խշրտուք մ՚անցաւ վերստին,
Ւնչպէս պարկի լքէջ խին ու կոպիճի խոշիւնը ցրտին •
Ոսկորնե՛րս էին իմ մաշկէ պարկիս մէջը ամրակապ՛
Վէգ ու ողնայար , ձղի ու ոլոք, ւսնրւսկ ու կտուսփ ,
Զորս սեւ, ծակոտկէն, ինչպէս չեչաքար,
Կ՚աւլէին հիմա: Չաւլեցի՛ն: Մի՞թէ չարէն մոոցուած մատուռի մը մէջ
ասսաւածիկ մը կար ,
Որուն պարտական են ոսկորներըս չեմ գիտեր որքա՜ն ւստենէ ի վեր՜
Իրենց մութին մէջ լոյ սի պէս խրուող շարժում ու հրայրք եւ լքերթ ալ,
ի՜նչ փոյթ , թո՜ւթ յօդացաւեր/ :
Ներէ՜, բարեկա՜մ, ես չեմ ուզեր որ թաո ու տողերէս • • •
Թախծի նոճիի տերեւիկ անգամ ապակիիդ վրայ , սառած , նշմաըես ,
քԿսյց, լսած կ՚ըլլաս: Ֆելլահի խօսք է. ուղտն իր կուտկէնը fունին մէջ անգամ
ծոծրակով կր գգայ •
Ւմ անցետլըս ալ կուզ դարձաւ ինծի եւ սապատ հսկայ :
Ան սւսմտրացւոց հրեշտակին պէս ծածկեց աչքերով մարմինս համօրէն ,
Որ 9ա3(1 ոլ ցերեկ եւ ամէնուրեք լոկ իրեն տեսնեմ, միմիայն իրեն:
Այսօր երագիս եկաւ ցայգային Սան Ֆրանսիսքոն
Ւր տաճարով, շէնք շթաքարերով, ուր լոյսերն, ինչպէս հրային ցրտկոն
Կը փշրեն րուրգի տեսքով եռանիստ թուրմալին ու թարկ,
Եւ օզոնը թարկ՝ շատրուանօրէն գէպի Սէնթրըլ փարք . . .
0՜ խորանարդեայ սաւառնումներն այգ, սլացքներն անճիգ,
Ւնչպէս մետաքսէ դերձանի ծայրին թիլ կապոցներով մանկական փուչիկ :
Եւ դալարիքի թոքերը մինչեւ ջրեզերքներն ու կղզին լրթասքող ,
Ովկիանոսին հետ շունչ շունչի հսկող • • .
Որքա՜ն ուժգին էր թսւշխած պատրանքըդ, օ՜ Սան Ֆրանսիսք օ •
Իմ ւգէյրութեան վաղ պատանութիւնս էր, զոր վայրկեան մ՚իսկ քոլ
Դէւքքէդ չկրցաւ պոկել այսօրսւտն երւսզըս անգամ, Պատանութիւնըս «մինչսովետական» . . .
Դեո չէր խաոնած իր խարշափն ու շունչը «նսւյիրեան թարգին»
Ասսւուածաշնչե՚ան լիբանոս ծառի խիժոտ խորհուրդին,
Արեւմտահայ լեզուն էլւ մէջըս ու շուրջըս , ինչպէս
Այն «լուսնկափայլ ճամբայէն» հասնող ձիու դրնդիւնն ու
Բագրատունի կարշնեղ Տբդատէս :
«Հին Աստուաթնեը»լք (1) հիւթերս էին դեո, բարեկամ, դոկից
Եւ ոչ թէ անկոչ այցելու , վարնոց սադրիչ ու փորձիչ :
|յես. «Թօփալ Կարօ»—ն «թաթար եղթայրներ» չէր ջարդած լանջին
Արա գա ծ լեըան ,
Ել «արիւնարբու Լոկին»-ը կացին չէր բարձրացուցած Աւիսի վրան :

Վախերըս թեթեւ երկիւղներ էին եւ ունէին դեո
Խաժ ու լայնաբաց աչուկներ մանկան
Եւ ոչ թէ պատին սե1ղմուած մւսրդււց կասլխններէն դուրս
պոռթկացած գունդեր,
Հիերոնիմոս Պոսխին հետապինդ փորձութեան ահեղ յաոումին նման:
Եւ ես սապատող չէի տակաւին •
Իւք ներկաս, նման բրուտի դուրգին դրուած կուռ կալին,
Ւր ձեւն հագնելու արբշռանքին էր տրուած դարձդարձիկ ,
Եւ ընտրելագոյն զինին էլւ միայն բաժինն իր փարչին. • ■
0՜ Խաղաղականի քղանցքատուտը քնքշօրէն բռնած դուն, նաժի՜շտ-քւսղտք ,
Ի՜նչ հեշտագին էր քու անւսքաղաղ
Առտուն արթնցած ըղձանոյշներու դէմքէրով ընծադ,
Որ քոս «պէյրութեան» ծովածոցերէդ կը յառնէր արծաթ
'Բոզք մը երեսին, զոր իբրեւ հաջաղ վեր կ՚առնէր յաճախ ,
Ւնչպէս արեւմաղ, անգայտ ամսլերռւն ակնթարթային հատնումէն առկախ :
Եւ խորխ կը փոխէր ովկիանոսն հեռուն
Եւ մատանիի մուգ դահանակէ մեծ ակի հանգոյն
ճեոՅթիԱ 4րլսյ կ՛եռար, կը խայտար, կը մարէր սւպսւ յ
Ւիւր խեփորներու հիր շեփորներով տրթնցընելով ափ ու ափափայ :
Յանկարծ րուեցաւ, թէ տեսայ ես գիս,
S ոռի կյւծուած ու ծուատ-ծուսւտ բեկոր մը վիգիս,

°՜ Սւսն Ո։թանսիսք().
Յաճա՞խ կը տեսնեն ծիածաններու ծոպեր սրսկող
Ջութերդ ինծի պէս շուքեր տարօրէն ,
Որոնք նիւթացած Կալիգուլայի ջղաձգութեան հանդէպ կը կայտռեն
Խինդ ու խնծիղի որպէս կենդանի
Այլակերպութիւն ու խորհրդանիշ :
Եւ սակայն մի՞թէ,
Սարսելով ներքին մլար ու մութեր,
> Եւ նստած ահա սա , սա՜ պարեխին ,
ք|ւր կը քթւուի փրփուրը կարծես, նման տառեղին ,
Չեմ (ճչած այս պերճ օրուան դէմ, որով
Արբշիռ' կը ճախրեն ճայեր ու որոր :
Մի՞թէ ալեւոր սառնամանիքին,
Վանելու համար սոսկումի ամէն սարսուռ ու որքին ,
Չեմ որոճացած արեւածագիդ ծառաքոսն հիւթեղ ,
Տամկսււուն դունչով պոկռտելու] զայն, ինչպէս որմզդեղն:
Մի՞թէ սիւքիդ տակ, սպասումներու ս քարայրէն ծագած,
Չէ խոռոչացած ձիւներու ձագար,
Կայլակելով գէթ ձնծաղկի մը ւյրւսն
«Կաթիլ մի կաթին» լոյսի կուսութեան - • .
Սիրելի՜ Վահէ;
Երախտապարտ եմ լքեր ծանօթութեան համար , որ վիհէ
Հտնուած գաղտակուր մր կարծես ըլլար, —
Բռնութեան ամէն տարուան հետ սուգուած ալուցքներն ի վար:
Երախտապարտ եմ վաթսուներեքին ձօնով մր ընտիր ՛քու ղրկած
ջղուտ «'Բաղւսք»-իդ համար,
Զոր, երկբայելով անոր վերացիկ կողքի նկարին - - «հիւլեական սեւ սունկե՞ր են, թաթա՞ււյ
Տարի մը յետոյ յանձնեց ինձ Չեկան,
Խիստ պւստու կրակելու] , որ լոկ ես կարդամ, ուրիշին չտամ, Ւ հարկէ բացի իրմէն , որ քիչ անց' կարծես զղջացած, վերստին եկաւ:/ Խե՜ղճ գրաքննիչ, անշուշտ, հայա՛զգի՝ եւ կուսակցական:
Միմիաւն Աստուաթ գիտէ, թէ քանի, թէ քանի՜ անգամ
Դրքիդ էջերը շրջելու լսուեն յ՛օնքերն իր ճակտին թռան ու իջան
'Բու բաց բադերէդ , լորուստներու պէս թունդ ու անակնած,
Որ միակն էին անկասկած, ուր ան չէր տեսներ «թաքուն» մսլքերու ակնատ,Տարիներ ամբողջ անոր բո՜ւն լեզուն,
Իբրեւ պտտի թերթ, ագիտկայ , լոզունգ • • • / :
Երախտապարտ եմ կշռաքարերուդ համար, զորս գրիր «Նժար»-իս դիմաց(2),
Խախտելով խռֆած կշիռներ, բայց եւ սթ՛ափեցնելով հսկումներ թմբած:
Երախտապարտ եմ քու այս գե1զանիստ քաղաքիդ համար,
Որ քեզմով դարձաւ հեռու ծովափի մը մէզէն յառնող ձեռք մը թափւսեաբ,
Որու մատներու ջրիմուռներուն մանրիկ ծփանքին ժամադիր հոգիս
Սպասեց երկա՜ր' այնքան, որ խորդաց «դարերու ճամբորդ» խպլիկ մը,
ինչպէս սիպերեան աքիս:
Երախտապարտ եմ քու խուցին համար ,
Ւմ լեզուէս ինկած պախուրցին համար, պարխուրցի՜ն համար,
Որ, ի՜նչ աղուամազ, ստե՜ւն հոգիիս փշւսքաղելով չոր սէզի հանգոյն,
Ընդերքներուս մէջ աւելի տաքցուր ու շտապեցուց
Բերրի տրտմութեամբ ի մի տարմուած fւսղցրութիւններու գարնանային չուն:
Երախտապարտ եմ եւ լքեր զրոյցին համար վաղնջուց,
Որ տարիներու ւՐեծ լռութեան մէջ պտղունց առ պտղունջ ու մերթ կուց
առ կուց
Կուտուելով, ինչպէս մոնաղնի ւքը ծեր աշտուճ ալիւրին խորշը ժայռւսփոբ,
Ամրան խճողուած մարագի մը,պէս յորդեցւսլ այդ օր • • •
0՜ յստակ է ա՜լ - ես պիտի մինչեւ վերջին իմ րոպէն

Չդագրիմ բնաւ լռիկ ողբալէ, ինչպէս Նիոպէն ,
Որ ճակատագրիս նժոյգը Մասեաց՛ շուքին չծնաւ
Եւ առջի օրէն չվարգեց զարգուն, յագեցած անոնց

ջուրովը ձնան:

Երանի՜ անոր,
Որու գոյութեան կածանը , թէկուզ դէպի Դողգոթա,
Ւթ առասպելեալ եւ անմիջական նախնեաց նշխարքը քերելով կ՚երթայ
Եւ իր աւարտին կը հասնի միշտ հոն,
Ուր երկբայ էութեան փառքը կը թուրեն մուրտ ու բրաբիոն :
Երանի՜ անոր ,
Որ հանապազօր
Ունի իբրեւ կուժ , լիսեռ ու ջրհոր
Կաւն իր նախահօր :
Երանի՜ անոր , որուն իր շիրմի
Խոտերը միայն կը յայտնեն, կ՛երգեն, կը հծծեն մեղմիս,
Թէ հողն այն, ուր ինք ծնաւ , ապրեցաւ , մեռաւ եւ զոր լուռ
Ու ւսռհւսւօրէն սիրեց ամենուր ,
Ւր Հայրենիքն էր ,
Ծննդավայր , տուն
Եւ յիշա տակ նե՜ր ու յիշատւսկնե՜ր ...
Եւ ծործորներու ծոյլ ծմակներէն ու ամայք ներէն
Ծովափ իջնելով, նաւ նստան մարդիկ, զորս ներիճերու դիմակով նեռեր
Առաջնորդեցին Յիշատակներու Երկիրը դէպի ,
Կէս ւնամբուն վրայ քառահերձելով մոգ ու մարգարէ, քերթող ու դպիր՝
Նաւու ցռուկին կարթի պէս խրած խարիսխի ժանգոտ շղթային կառչած
Մակընթացն, ինչպէս խրտչած, փրփրերախ ու տրմուղ արջառ.
Ծովու բագերէն քաշեց, վեր բռնեց, շպրտեց նաւը գութին այն կերան,
Որ ըսեր էին, թէ հաց է կենաց , ջուր աղբերական ,
Հա9 յաւեթժութեան մարւքլսրիոններուն նսւշիհէն շաղուած,
Զուր' երկինքներու մանկութեան խորհուրդ Ոլ առեղծուած • • •
Յանկարծ թուեցաւ ափ իջնողներուն, թէ հով մը երան-երան ելլելով.

Fonds A.R.A.M

ՅԱՌԱՋ
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h մո lb<JnlhiPU1՜ ծսւն1օթ՜ ?.ոլքե11ՈՆ ?եՐւք1։11 շշուկով ու. առասպելով:
1աևմը\ «læ1'11 մ£ լո11: Ա լ չւ։ւչեց այԳ քամ1ւք1 ժամանման -

^ւսմի՞ էք ո1ՐԳհօք ’ Ո՚Բ 1Անցաւ ամբողջ առհաւութեան մը ոգիին նման :
ոէթկեւիլի թո,]1 նենգողի մը սյէս տժգոյն էր օդը եւ գողդողագին•
կաքծեււ թոքերու մէջ կր սպրդնէլւ, քսուելով վախի վիրոտ վարակին:
թԽիտուլ իւղսւծ Ո1- կարկատանոտ մոյկեր զգեցած ամառն առաթուր
կ Սղմէր 1սոտ ՈՆ 1Սոք1*սննեՐՈՆ ^2 ջորեակ ու կիտուռ ,
Միքւչ բազմութիւն մը , փրթելով կերան անտառին խսրէն, ՜
q
մօտեցաւ աղապատանքի պէս երկչոտ կեցած մարգոց այդ նորեկ:
՞Այ թաթո՜վ տեսանք , - լսուեցան միայն հատուկտոր ձայներ,
՜3հսւՈյ՝ թութիւն ու խոպ եռուզեռ:
Նոխ hbuuujfi ճչեց զուս նա մը սուրսայր, եւ պարը, ինչպէս տանիքին
փռուած գոյնզգոյն լուացք ,
Շափշափեց, շաչեց, կարծես հեռացող ամթուռքէն խլուած :
ճիչն այգ երկինքի փայլատ այտն ի վար
Զմելիի մը սկըտուք ն էր շեշտ, հարուածը երկար ,
Որ տարիներով, ւֆշտ, սուգ ու քոլքին, խինդ ու խնճոյք ին երերաց այնտեղ
Մինչեւ որ նորեկ մարդիկն այդ, արդէն թոռ ու ծռոտն տէր,
Ա'լ յոգնած այլոց յիշատտկՕերուն մէջ մակաղելէն խորթութեան ափին,
ի'լ կուշտ օրն ի թուն լուռ որոճալէն արհաւիրքներու թանգն ու ափարփին,
Ակ վստահ, որ չոր սպիներ վէրք ին յուշքով չեն կոտտար ,
Ա/լ անյոյս, որ հին պատեանի փոխան կր գտնեն թեկուզ խեցի մը օտար,
Ալ իմաստնացած, որ ամենուրեք մարգ ինքն իր հետ է լոկ ի՜ր անցեալով,
Աէ որ աքսորի կլիման արցունք-սնդիկէն անդին կր չափեն, լալով,Ալդ նորեկ մարդիկ , որ հնեկ չեղան ,
Ահ, նոյնիսկ, նոյնիսկ ձիւնի չափ հերուան ,
Լկան նայելով, Յիշատակներու այդ տնյուշ Եըկրէն նորէն նաւ նսսսսն
||պւծես աոաջին, առաջին անգամ գոհ ու խանդավառ ,
||յւ ձուկերու պէս դարձան վերջապէս անծննդտվտյր. . .
թւսյց ե՞րր , արդեօք ե՞րթ , մեծ ոստաններու ոստղի պէս կպչուն
տիղմով բծոտած անե՜ղծ բանաստեղծ
/Թէեւ աւելի դիւրին է, գիտեմ, վար բերել «երկնից հոյլք ու
բոյլք աստեղց» /,
<1|իւոի ե՞րթ մեր ալ ձեռնափերուն մէջ ջամբուելու գան
Նոր վարգումներու ճարտուկ ու շառատ ձիեր ցեղական,
Լեւքոտ պինչերով հոտուըտալով մեր երթի ճամթեզրին
Տառապանքէն յադ վւռրձութիւններու սռսուռ մասուրի չափ ոսկեգարին :
Ախ, Վի՜շտ, Վի՜շտ Հայոց, եթէ գիտնայիր, թէ յաճախ ինչպէ՜ս
1'նքնագանանքի բրդոտ խծուծներ կը խուժեն դէպի ըմբանըս ներսէս ,
կր քեղ գոյացնող բիւր մասնիկներէն կը քսուի սրտիս մէկն իսկ,
ինչպէս թաց
Ստրդոստայններէն թելիկ մը փրթած :
կային-, չէ՞, անոնք'
Կրօնաւորներ կային ատենօք ,
(1ր միահամուռ ինքնաձաղկումով կը հաւատային ,
Թէ իրենց մարմնի ծակտիք ներէն դուրս կը պուղին մեղքերն,
ինչպէս գոլորշին:
Իսկ մեր հոգի՜ն է որ լքեր էութեան մագանօթներէն կր քաղուի ընդմիշտ
քու կրակէ ճուկ ճպուռներուդ եւ գելոցիդ տակ , Վխշտ ,
մինչդեռ հոգիի պատմութիւն է որ պէտք է ալ մեղի,
Պատմուած ձայնով ժամերու ծորակ բարակ աւագի:
ես' ի՜նչ, ես անձայն անցեալ եմ արդէն,
Կը քաշուի շուտով իլք շուքըս անգամ գիս քեզի բերող
հին արահյետէն,
քայց ահաւասիկ որ կր մտորեմ ի մասին հեռու այն ճուտ ու ճիլին,
Կրոնք գալոց են նովին մարմնովն եւ հոգւովն նովին - • •
Օրհնութի՜ւն այսպէս ու այսքան երկար զիս

դատապարտած քու
դատաստանին •
Թող այսուհետեւ խեցեվճիռներդ ըլլան աւելի մեղմ ու անքնին :
Օրհնոլթի/լն գոգուած այն հեռաստանին, ուր կամքիդ կապոյտ ծաղիկն էր
բուսած
Ջոր հոտոտելով սորվեցայ' ինչպէ՜ս լոկ քեզմով քեզմէ փրկութիւն յուսալ:
Օրհնութի՜ւն Յանին, որ գարնանազայր յորձքին մէջ եղաւ սառոյցի բեկոր,
Ուր հոգին’ կնգում, ժպտեցւսւ կեանքին նոյնիսկ ընկլուզման մէջ ահաբեկող:
Սե, օրհնութի՜ւն եւ այս Հայաստանին' այնքա՜ն քեզ նման, նման քեզ
այնպէ՜ս ,
Օթ կ՚ապշիմ յաճախ, թէ ի պատկեր իւր ո'վ զո'վ արարեց՝ գո՞ւն զինք, թէ3
ան' քեզ
Այս Հայաստանի՜ն. - . Բայց չէ՞ որ միայն զրկանքներուս է որ Ալմտ մաթեր
եղաւ տն ինքնին,
•’P րոլոր Չանչուլ Իվանիչճերով (3) , տականք տէրերով,
«Ասաց Հայութեամբ» (4=)
^րաադբուեթվ հայութ եանս , ինչպէս հայրէճիս' օտար քոհլւսղօտ ու ,եամպ :
Pu թերեր էի աղօթք ու օրհնանք, բերեր էի ես տոհմիկ անդաստան,
յՐմոշի գոյ նով մշուշի նման մարմաջեմ Մշոյ մով դաշտի վրան,
Փ սրրատաշեմ զանոնք Անիի վանքերուն ամէն ինկած քարին տեղ,
P ^Ւլիկիայէն ի Մասիս' համակ հարսնեաց տեղամ իբրեւ ոսկի տեղ ,
P'էանայ ծովու փոթորկին շաղուեմ, ուր Նարեկացին ջրանոյշ որսար,
ծխեմ սբտիս, ծխեմ սրտերու որպէս լեշտակի ձիւթ ու լալազար ,
եմ բանաստեղծ , ազնի՜ւ բարեկա|մ,
է
1 ե ՈՐ ես զանխուլ եզրերուս եղայ բացական
Ինքն ա^°Բէն տարութերուելով ու դարձդարձելով բախեցայ ուժգին
. ւսՅօ2Ատմաճ, ուրացումներու եւ, օ, մա՜նաւանդ
Օ քէն դաժան խտրականութեան ՚ ահեղ կտտանքին :
թէ աքսորն ունի գոյն,
յսմսւնւււկյ, հպանցումն է np աւ լրաւ-}ւց|ւ1|ուն
UhnujL^’ ինչպէս արջասպն ու մութի փայլարին վրայ
հէներու դրժումը դժնէ , գրկումը երահ :
հո

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

_____ _____________________

Կիրակի, Յունիս 2, 1991, էջ

Ուր ոչ թէ հովիւն էր կրակ վառած ցուրտ ու ցմախին,
Ան! մեծ ու բանուկ ճանապարհներու գողերը մախիզ:
Անոնք էին որ, ծպտուած որպէս վեստալուհիներ ,
Ջուր սրսկեցին իմ սրբազնագոյն կրակիս վրայ « իրենց» բագինէն:
Անոնք էին որ զուտ պարգեւական հռչակելով ողջ երկիր մը բնիկ,
'Յամի ցանելու նման տնկեցին անժառանգութեան եղիճ ու դժնիկ :
Անոնք էին որ վիշապի առթած պասուքը ցյագ ըմպած ծարաւին
Նախկին պասուքն իր խունկ ու մոմով է որ փնտռել տուին,
Արբելով իրենց զոհի գալարմամբ, ինչպէս Պրոկրուստ,
Եւ չխորխելով, որ կայ հատուցում, եթէ ոչ յերկրէ, գոնէ ի վերուստ •• • :
Կը թուի, թէ ա'լ սէր չկայ թնաւ հայրենիքի եւ հա՛յութեան հանդէպ,
Կր թուի , աււս՜հլ, թէ կարելի է առանց ատոնց ալ ճանապարհ հարթել
Դէպի Ստիւքսի այն ափը դժխեմ,
Ուր լոկ «Բարոնի թեւճակ ներն են որ Ոչինչին կ՚իշխեն;
Կր թուի , րէ լայն, զարթխում յօրաւնջով մը ճապկտելով կը հեղգայ հոգիդ.
Եթէ ւսռաէւօտն իսկ Նաւասարդի ժպտի քեզ, ինչպէս խատուտիկ խայտիտ:
Կը թուի, թէ ա՜լ ամէն «հայկական» պոկեր ես մէջէդ, ինչպէս կսկծոտ
կոշտուկ ու քցիմ,
Թէ միեւնոյնն է՝ ներքին երկինքէդ կռո՞ւնկ կը կանչէ, թէ՞ ափթիկեան ցին:
Կր թուի , թէ մորմ ու վաւղէժի պէս քամեր են իսպառ լեզուիդ անխտիր
Ամէն մէկ բառի ոսկեբզէզէն հոյզ ու սլսպղիւն, թռիչք ու թրթիռ - - Կը թուի - • • Սակայն այն ատեն ինչո՞ւ, ահ, ինչո՞ւ աղի արձան կը կտրիս
Յուզուած, կարծես թէ աղջիկ մը լեզուով երկարէր քեզի կոնգոմի կորիզ,
Երբ ամբոխին մէջ օտար քաղաքի հագագ մը Հայու
Կ՚արաաբերէ բառ մը , գուցէ բառեր , զորս հեռուէ հեռու
Նոյնիսկ, սրարբած, տեսնել կր կարծես'
Ցուրտէն կարմրած շրթներոլ վերել գոլորշիի բիլ փերթիկի մը պէս ■ • •
Ի՞նչ տուաւ ինծի երկիրն իւք, բացի փշրանք բուռերէն ,
Զորս կերայ ոտքի , շտապ , ուրիշի որսէն պատառ- մը կորզած կինճի պէս
ետ-ետ նայելէն ,
'Յանզի իր ճամթուն վրայ Յիսուսր առեւանգեցին փղշտացիներ,
Երբ Կաճայի մէջ դատարկ թակոյկով հոգիս աղքատիկ հարսնիքն իր կ՚ընէր • • •
Աքսորի վայրագ հովերն արդեօք ե՞րբ , ե՞րբ կ՚առնեն դադար ,
Որ մեզ ձմեռնուկ մամուխի նման թողուցին տհաս ու կիսակատար • • •
Ուրկէ՞ կու գանք մենք : Ո՞վ ենք : Ո՞ւր կ՚երթ անք , Վահէ Օշակա՜ն :
Ըլլայի՜ն հիմա... Ըլլայի՜ն գետեր, ուռիներ լալկան,
Եւ ես, տաւիդըս կախած անոնց մէջ, անոնց ճիւղերէն'
Լայի սիւքերու հետ սաելմոսօրէն,
"Յանզի ահա որ իւք սիոններըս ոգեկոչելով նորէն ես ինծի,
Յիշեցի, որ ես մռսկուացի եմ, իսկ դուն, բարեկա՜մ, սան ֆրանսիսքոցի :
Մոսկուայի ծուռտիկ փողոցներուն մէջ
Մեռնիլ , երեւի , գրուած է ճակտիս • • •
Յայց չէ՞ որ տեղ մը պարիսպներով լերջ
Հին քաղաքներ կան կարծես' Վան, Մուշ, Սիս,
Որ արդէն խափան շիրմատուներոլ ճամբաներ գիտեն,
Ուր մացառուտներ յուշ ու փուշով են դեռ սպառազէն • • •
Խաղաղութի՜ւն այն խեռ պատանութեան,
Որ իմըս եղսրւ, ինչպէս վառ վարդին' իր գոյնը որդան,
Եւ որ 1օտարի նաւ բարձրանալով, չիմացաւ ամբո՜ղջ իր հայրենախտով,
Թէ հայրենիք չեն տանիր , այլ կ՚երթա՜ն
Եւ կ՚երթան ո՜չ թէ իբրեւ ներգաղթող , այլ իբրհւ յաղթո՜ղ :
Խաղաղութի՜ւն գեռ ահիւ, դողութեամբ լեցուն վերյուշին այն գիշերներու ,
Որ ինծերու պէս սրատես էին, գայլաշուներու նման հոտառու
Եւ ամառնային ամիսներուն իսկ' այնքա՜ն սեւ ու ժեռ'
Կարծես սպիտակ գիշերներն ամէն անդուռ խաւարի իշխանն էր խժռեր :
Խաղաղութի՜ւն օր-արեւ չտեսած օրերուս , որոնք
Կայքեր չդարձան, այլ գայթեցտն թեք ժամանակն ի վար, ինչպէս հարթ որոկ :
Խաղաղութի՜ւն իմ անհուն որբութեան, զոր անվերադարձ մեկնումներ վրաս
փրկեցին տակաւ , ինչպէս երագազ :
Խաղադութի՜ւն մեր զրոյցին, անոր սո՜ւր խթ-անութեան,
Որ ահա անգամ մըն ալ յուշեց ինձ, թէ ի՜նչ Հայաստան,
Թէ իբր Հայաստան գորշ համազգեստով ժողկոմ մօրուի ի՜նչ մռայլ պատկեր
Սպրդեցուցին օր մը հէքեաթիս մէջ սրբանուէր ,
Որմէ քնքշագին գորով մր իմ մէջ դեռ մինչեւ հիմա
Դառնօրէն գլխու պտոյտ կ՚ունենայ ,
Որ ա՜լ թերեւս ղադրի այն ատեն,
Երբ որ ամէն հոյզ կտրուի ծառի տակռիք-արմատէն :
Խաղաղութի՜ւն եւ քեզի, վերջապէս, թո՜ւղթ իմ, քերթուա՜ծ իմ,
գուցէ դրուժան :
Ա՜լ ննջէ հիմա : Միայն ա՛ղօթքիդ մէջ երեկոյեան
Մաղթէ՜, որ վերջի՜ն խաբուածը ըլլաս
Այն հայրենաւանդ ձիգ համբուն վրայ ուր, գիտե՜մ, Թովմաս
Առաքեալ անգամ պէտք չէ որ յածի ,
Ո՜ւր մնաց Յուդա , Պետրոս կամ թէկուզ եւ Յոբ Հուսացի :

(1)

ԱՆ տարիներուն մանաւանդ , հերքին հտրծոց

հասարակ եւ ըևդհանրապէս բութ աշխատողները

'հա խարար ո ւթեան

այսպիսի մակդիրներ կը

դոբծածէին իբր թէ «պատահական լսողներէն» չհասկցուելու համար : Այս
տեղ անշուշտ խօսքը կը վերաբերի Շանթին ՝ Կարօ Ա ասունի ին եւ Աղ բալե անին
[Լսկթհը ^իկոլ տնունն է} շրջուած) :
<
(2) Վ- օ(լականը յօդո ւածա շարքո վ մը ղնահատա ծ էր յէ՚ժ ալ մողո վածոն :
(3) Չանչուլ Իվանիչ - շատ յաճախ այլաղդի

պարապ—սարապ եւ երբեմե

յա տո ւկ նպատակներով սլքտաg ո ղ անբան ու խման անձնաւո ր ո ւթի ւնն եր :
(4) «fhuUig huijnrp-buiafp» — արտայայտութիւնը Մկրտիչ

Արմէնինն է։

երեւի «Աուսահայ» բառին մէջ եղող ռուսական ը քիչ կսւ դար Հիւսիսի տաքե

ժոխիր մաղմղող դեւին , որ կեանքէս
այ սւնցեսւլըս ոլ չընէ ներկաս խոր փչակի մը ներսի կողմին պէս,

ու պաղը տեսած դր ո ղին :

Fonds A.R.A.M

« 3 Ա Ո- Ա Ջ

Էջ 4, Կիրակի, Յունիս 2, 1991

Մ Ի Տ -fi

ՒԵ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ՄԻԵՒՆՈՅՆ ԾԱՌԻ
ՏԱՐՐԵՐ ՃԻԻՂԵՐէ
(Շար. Ա. էջէն)
րական կերպովդ առանց
զանց
ընելու
ստորագծումը ՝ զոր վերջերս մարդիկ կը
թուին մ ոռցած ը ԼԼաէ •
Սրեւելահայերէն անուններ կամ օտար
րառերու տա ռադարձո ւթիւններ
նշելու
պարադային , պէտր է պահել սկզբնա
կան ձեւը {Ջահուկեան , Պփւլյբուդազեան դ
մարիոնետ դ պո լի տ եխն ի կա կա ն): Իսկ ա—
րեւելահայերէնըդ ինչպէս որ
կր պահէ
ք*աշալեան ձեւըդ պէտր է անփոփոխ պահէ
արեւմտահայերէն դրութիւնր {Պրլտեան
եւ ոչ Ոլդեան 5 Տէօրմէճեան եւ ոչ ^ոքմեջեան) ։
Պէտք է խո ս տ ո վանինը ՝ որ Պոէսոյ «Ազա տամաբտ»
օրաթերթի
հաստատած
տառադարձութիւնը {p—փ դ [-թ t' C—ք} մեզ
շատ չի իւան դա վառեր : Հա կառա կ Մ ՛Արկ եշանեանի պնղու մին, շատեր դեռ այսօր
կը դր են ք*արիզ դ *իանա տա—ն ու '{>
՝անւստա-ն փոխնիփոխ կը կիրարկուին ,
ձւայլն (10) ։ Ս՛եր կարծիքովդ նկատի ունե
նալով եռաստիճան հ ա մա կար դի վիճա կը դ
գերադասէլի էր թ-/։ լ Ն-դ , C—դ տառա
դարձութիւնը y ըանի որ <հՊո լսո յ դր ա կան
լեզուն» {իմա՛ արեւմտահայերէնը) երկու
աԼ l'PPhtթուլ կը ՀՆչ{-(11)
եւ այս ձեւուէ ԼԱ.) զոյդ լեզո ւաճիւզեր ո լ
հակադիր չարդերը յս տա կօրէն կը զանա
զանուէին {Ոօլ — Պօլ> *իանատա _ Կանադա դ JJ եր վան դէ ս — Ս ևրվանտէս) (12) ել
p) փ ։ քե ։ ր տառերը
կ՝ ար տայա յտէին
p', է', C՜ հնչիւնները
Լհմմտ. phénix,
Thakeray, Christine) ,սրով երեք աստի
ճանները կրնային ունենալ
կիրաiiriuj' մը։ Տրսւած՜ ըլէալո։Լ
դրուայ"
թեան ծաւալումը
այսօր, կը դտնենը դ
սակայն, որ մեր այդ տառադարձ, լկան
առաջարկը դժ՜ուար որդեդրելի է :
Այսուամենայնիւ,
մերժելի է Մ արկ.
Ն չան եանի առաջարկը՝
ամրողջութեամր
ենթարկել
տառադարձութիւնը
«Աւրս—
տամար ու»ի օրէնքին , «մինչեւ իսկ յա՜"

տուկ անուններու գրելաձեւը փոխելով :
Աստուածաշունչի անուններու պարագա
յին՝ պէտք է ընտրել : Կա/մ հնչումի մի
ասնութիւն եւ գիրի տարթերութիւն, կամ
հակաոակը» (13)։ Մերժելի, որովհետև դ
ինչսրէս որ աշէսարհաբարը զրաբարի յետ
նորդն է դ պահելով դրա բար ի ըերականական օեւեր՝ բառեր ու
ոճեր դ նոյնպէս
տառադարձութիւնը կը բխի գրաբարի աւանդած կեր պեր էն դ թէեւ ս տր կա կան շա
րունակութիւնը չի կրնար ըլլալ : վազը չէ
“իւս օրըդ
պատրուակովդ կրնանը
Հպատրիարր»ը դրել «փաթբիարը» ,
Ær/z/./A 5
Տառադարձութեան
հարցը գոնէ մա
սամբ
կապ
ունի ‘փոխառութիւնն եր ո լ
հետդ որով եւ կրկին էլարծաբծենը բա
ռումթերըէց հարցեր : 1Լռանց ջատագովելու
մարրամոլութիւնր
կը մտածենր դ
որ
հայերէնը պէտր է փորձէ իւրովի արտա
յայտել ամէն գաղափար ՝ րանի որ միջոց
ները ունի յ Ներելի չէ դ որ անհարկի փոքսառութիւններ սկսին վխտալ արեւմտահայեր էնէր մէջ,
մասամբ՝
արեւ.մտեան
ըառապաչարի թերի իւրացումի պատ
ճառով, մասամբ՝ ար եւելահ այեր էնի աղտտտմտութեան
հետեւողութեամբ Լոր
ռուսերէնի նոյն յատկանիչին ընդօրինա
կութիւնն է), Համաձայն
ենք, Մարկ.
հչանեանի հ ետ , որ մոլլտֆիլմ բառի իմաստը կարեթ։ Է սորվիլ, առանց ռուսե
րէն իմանալու։ Բայց ինչո՞ւ անգլերէնր
(cartoon) , ֆրանսերէնը (bande dessinée)
եւ սպաներէնը (dibujo animado) ունենան
այդ բառին համարժէքը, իսկ հայերէնը
ոչ։ Բառս։ցանկերու Լեւ աւելի լայն ընդդրր կումո վ
արեւմ տահայ ա չիսաըհ արա
րի բա ռա ր անն եր ո լ , ըստ Մ * Ն -ի զաղավ՛արին) օդտա կաբութինը հոս կը տեսեուի յ ԿէւլՕ՜Աւ՜լք ել կւոթօն բառերը կը սլարտինր անձի մը Նահապետ քիուսինեանի
էսելըին ։ Ստեղծեց դ
րն դո ւն ո ւեg ա ւ y
եւ
վերջ-, «Հայրենիքի £այն»ի մէջ, 1985-A
շուրջ Լճիշդ թուականը չ„լնինք) , անըսաորադիր լրատուութիւն մը կ'օդտա դո րեէր րագմանկար բառը' մուլտֆիլմ^ տեղ ։
Յաջող կազմութեամբ , դիւրահունչ բառ
մը "P խչմարուեցաւ , որեւէ բառացան
կի մէջ չմտաւ եւ առ այսօր կը շարունա
կենք դառնալ «մո ւլտֆի լմ»ի բո լոր տիքը։
Կամ gen բառը, զոր Հ. Լեւոն Հէքի եան
hP [^լադրէ հայացնել գեն տառադարձութեամր։ Ըստ մեզի աւելորդ փոխա
ռութիւն մը, քանի որ շատ դիւրաւ կա
Imprimé sur Խտ

DEUX

րելի է շրջանառութեան մէջ դեել ծին-շ։ ,
որ հնդեւրոպական gen արմատի հայկա
կան ածանցն է , իբրեւ առանձին եզր {ուր
կէ պիտի բխի ծնագիտութիւն' génétique
իմաս տուի) ;

FILMS

(+Ք)

»»
*
Լեզո լին հե տ կապուած խնդիրները մե
զի համար ազգային հարցի բնոյթ կրած
են միշտդ Հ)—րդ դարէն սկսեալ։ Ս„յն աս
տիճանդ որ Լիեսրոպ U՝աշտոցի գիւտին
շարժառիթները յաճախ
մեկնաբան ո ւած
են միայն ազգային — ըազաըական տե
սակէտէ դ մոռնալով որ Ս ա շտոց նախ եւ
առաջ կր օն ա ւոր էր : *fiui նի որ մ եր սլա տմութիւնը՝
իբրեւ
կանոնդ
առհասա
րակ • • . անբնական եղած է դ երբեր առիթ
չէ ս տեղծո ւած որեւէ բան սահմանազա
տէլու • լեզուն դարձած է ազդային դխ
մադծ ումի ամենազօր
{նոյնիսկ՝ միակ)
ա զդա կ դ էք կեղեց ի եւ ազգ նո յն աg ած են դ
եւ մասամբ նորին։
Ուրեմն դ իրաւացի է Հ. էէէըիեանըդ երբ
կ'ըսէ թէ լեզուն ևզա ծ է «տեսակ մը թը-

նտզանցական,
գերանցական էացում,
գրեր-է կախարդական կօրութեամր մը
օժտուած, որ վերջին հաշուով սփիւռքահայութեան դրօշը կը կազմէ, անոր
ինքնութեան եւ միութեան խորհրդանի
շը» (14): Ւր tu լաg ի է դ որովհետեւ , ի ն ըմանութիւն Հրէից , սփռումէն ետր լեզուն
ս տան ձնեg {կամ ուզեցին որ ստա նձնէր)
կրօնրի համախմբումի դևրըդ թէեւ դ
ի
տարբերութիւն Հրէից —որոնց թա լմուտր
անվթար էր—} լեզուն անվերադարձ պայ
թած էր î
Ուղղադրական տարբերո ւթիւ1ւը դ հե
տեւաբար դ արտացոլում մըն է այդ պայ
թում — երկճիւղում — սփ իւռրաց ումին դ եւ
փորձել անոր վերացումը արուեստական
միջոցներով կր նշանակէ ժխտել արեւմըտահայեր էնի ինրնո ւր ո յն դոյո ւթե ան
իրաւունրը դ
հեղինակութեան
կեդրոնի
սլակասը Լզսր Հ • Ջէիքետն կր նշէ) փո
խարինել կեղծս։ բան ո լ.թ ևսււՏ՚ր մը (fiction)
յտր եւ նման այն միւսին, որ կր ոլտը—
ւոաղրէ «//փիւռք»
ք, «Արտերկիր»
դրել
ել ս տեզծել կեդրոնի ինյՀհաիւա—
րէ ութիւնը, միասնականութեան պատ
րանքը եւ հեղինակութեան կեղծիքը ։
!,տեւ իրաւացի է
Մարկ .
^եշանեան
երր, քննադատելով Հ. ^էքիեանի հաս
տատումը, կ'ըս է .
«...Եթէ վերածենք
զայն Լ լեզուն. Վ. Մ •) դրօշի, խորհրդա

նիշի կամ կոուանի, կը նշանակէ որ իր
կենդանութիւնը կորսնցնելու վրայ է ան,
որ դարձած է սրրազան թեւեո, պաշտա
մունքի առարկայ , անշարժացումի ենթա
կայ , հետեւաըար' իր ամրոց ջ հիւթէն ու
կենսունակութենէն պարպուած» (15) :
Բանտձեւումը ճիչդ է Լհմմտ* դրւսբարի
վիճակը 19—րդ դար ո լ դր ա պայքար ի րն> րայց «էթէ»ն սխալ է : Լեզուն
է՛ արդէն սրբազան բեւեռ, պա չտամուն
քի առարկայ, վկայ' արեւմտեան Սփիւռ
քի մէջ անոր աննպատակ
ուսուցումը
(«/-^՞ համար»ը չէ մտածուած դեռ)
(16) ջ դրա կանի ել խօսա կցականի միջել
հ ետզհետէ խորացող խրամատըդ մամուլի
լեզուի աստիճանական ըարացումբդ եւա.ռն:
ո բ սն g ո ւց սմ ծ ենք կապը լևզուխե հետ ։

Dans I Hired A Contract Killer de Aki
Kaurismaki, Henri, un homme désespéré,
veut mourir. Il sera sauvé par l’amour et
le hasard. Ou l’amour et le destin,. Peu
importe puisque c’est un film poétique,
que sous la triste lumière diffuse des fau
bourgs londoniens, dans cette partie de
l’East-End
qui sera bientôt détruite, la
bouilloire d’Henri est aussi
bleue que,
dehors, la cabine téléphonique est rouge.
Linéaire surtout, parce que la mise en
scène de Kaurismaki est au service de la
narration et que son style nous apparait
avec d’autant plus d’évidence que, comme
Louis Lumière, il filme clairement des
choses claires. Fantaisiste aussi, à cause
des péripéties qui jalonnent l’intrigue et
font du drame une comédie.
Emouvant
enfin, par le mélange
de ces qualités.
Certains, pourtant, lui trouveront un as
pect tragique et documentaire. Car der
rière le masque d’Henri transparait
le
trouble de Jean-Pierre Léaud, celui d’un
homme absent de lui-même et du monde,
au passé soit oublié, soit trop ancré dans
les mémoires. Le cinéaste a beau, comme
la marchande de fleurs, lui redonner la
vie, son masque
ne tombe pas.
C’est
l’homme absurde par excellence,
il ne
s’agit plus pour lui d’expliquer et de ré
soudre, mais d’éprouver et de décrire. Le
cinéaste, alors, n’a plus qu’a se fier à la
réalité de son regard, certain
de nous
toucher parce que suffisamment décalé,
que celui-ci se pose sur l’East-End (qu’il
ne connaît pas), sur Joe Strummer (le
rocker admiré) ou sur Léaud (le mythe
renouvelé). Regard Scandinave
limpide
sur les rapports entre ce temps et d’autres
temps, en des lieux, que nous découvrons
en même temps que lui. Risques pris par
le cinéaste et son acteur, suggérés par la
séquence où Margaret,
à la recherche
d’Henri, manque de l’écraser. Plans auto
nomes et épurés, ne renvoyant qu’à euxmêmes, dans un film où l’unité, parfaite
ment réalisée, efface la notion de temps.
Puisqu’un film bien fait n’est pas un
bon film, il faut pour le réussir,
rater
quelque chose, donc le sacrifier. La Dis
crète de Christian Vincent n’échappe pas
à la règle, mais il y manque l’essentiel:
le souci de la vérité,. Les films de l’intri
gue ont beau être captivants — un vieux
libraire, Jean, incite un jeune ami à sé
duire une femme au hasard et à tenir le
journal de leur relation, à des fins d’édi
tion — nous sommes déçus, malgré la

puissance de la
parole et son chatm
glacé, comme nous le serions par une toj|'
d’araignée qui
n’accrocherait pas '
proies. C’est dire combien les

prota»

nistes ne prennent, au fond, pas de է
ques, puisque la violence passe par la p,.
rôle et met de côté les corps. De toiit8
les façons, Catherine, auparavant, vivait
avec un Anglais et ils faisaient tout le
temps l’amour (elle sait ce qu’elle fai.
sait, elle sait ce qu’elle fait); Antoine,
quoi qu’il arrive, aura écrit un livre. Voilà
pourquoi le rôle de deus ex machina joué
par Jean ne sert qu’à renvoyer les héros
à eux-mêmes, à ce qu’ils n’ont pas fini
d’être : Catherine chez ses parents, Aj.
toine à son écriture. L’idée d’une sur-mj,
chination
nous effleure,
Catherine tl
Jean de connivence, un film sur le naturel
et le mensonge.,.. Mais les héros ne men
tent pas naturellement, ni anti-naturelle,
ment d’ailleurs : ils mentent comme danun film. Un film séduisant dans sa dé
marche, par la rigueur de son irréalité tl
le tourbillon des paroles maîtrisé.., pu
nos héros, justement.
On se souvient de Trop Belle Pour Toi,
le précédent film de
Bertrand Blier
l’émotion montait par paliers jusqu’à non
étouffer, c’était, dans le temps, le mouvt՛
ment dans l’espace
des marées sur le
plages. La Vie et la Beauté,. Aujourd’hui,
Merci La Vie, à la première vision on s
laisse emporter, ébahi, confondu. Dès h
seconde, la magie n’opère plus, l’émotion
que l’on cherchait derrière les fils enche
vêtrés s’évanouit en même temps que l’on
défait les nœuds. Blier veut
déranger,
sa démarche a beau être authentiqùe. là,
elle est usée.
Dans les salles où est projeté Délicatessen de Jeunet et Caro,
on entend des
rires coupables...
et complaisants. Sur
l’écran défilent des images de publicité
qui illustrent une intrigue de bande des
sinée. Pas de doute, il ne s’agit pas dt
cinéma, on se laisse mollement prendre
au jeu. Mais lorsqu’un spectateur doue
d’imagination voit un film comme celuilà. il en a vu cent. Et lorsqu’il en a m
cent, il s’ennuie. Pourtant, la salle est
pleine... comme s’il n’y avait plus que des
enfants... des spectateurs qui n’ont pas de
passé.

François MESTOUDJIAN
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ռաջ», 1991, Փետրուար 7:
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(15) Մուրկ. Նշանեան, Ն,. աշխ. , «Յա
ռաջ» , 1991, Փետրուար 6 :

Presses du Journal «HARATCH» — 83, Rue d’Hauteville - 75010 Paris

(16) Պուէնոս Այրէսի մէջ,

հայ հր ք

ուսուցիչ մը կը գրէ1 «Կենդանի հայա1ս0
սութիւն.. սա սլէտք է ըլլայ հայ ipll111
ցին սեպուհ նպատակը : ( • • •) ^du օԱ)'
ափերուն այսպէս միայն հայ uhpnW
կրնանք ուծացումէ հեռու պահել, nP
պէսզի երթ ազգահաւաքի փողը հնչէ
նոնք հարազատի զգացումով մէկաեղ ոՓ
իրենզ հայրենիքին մէջ» («Uæpujaip
պատ» , 1990, Նոյեմբեր 21) ։ Նոյն
քի հայկական միջնակարգ ւթսլրո9ի H
աշակերտներու վրայ (17-18 աարեկ^
90 աո հարիւրը կ՚ըսէ, թէ կարեւոր
յերէն գիտնալը, իսկ 90 աո
յերէնը չի գործածեր
(JJ/o
80%' մեծ հայրերու եւ մեծ t JP
հետ, հայերէնի դասապահեըուն
հարկին, հանրային վայրի մԸ Կւս
րակաոքին մէջ - որպէս գաղասր I
(տե՜ս Պետրոս Հաէնեան,
եւ
ս նույները
՚1Ը մտածեն մեր
նիա», 1988, Մայիս 14)։
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Հայւսսսսսնի —յատկապէս քաղաքական- ներկայ կեանքը կ՛արժեւորենք առօրեայ պատահարներով, իշխանութեան կողմէ տըրււսծ որոշումներով, արտաքին աշխարհի զարգացումներէն ստաց
ուած տպաւորութիւններով • այս արժելորումներով կը ջանանք բա
ցատրել կատարուածը , կամ ղոնէ հասկնալ : Մեր հետաքրքրութիւնը
գրեթէ միշտ կը սահմանափակուի ու կը գոհանայ դէպքերու տեղե
կատուս ւթ-ետմթ • կը, զայրանանք, կը իհսնդավաոուինք կամ կը յուղ
ուինք, մնալով գրեթէ միշտ յարաբերութեան այս աոաջին մակար
դակին վրայ : (յւստ քիչեր միայն կհսնգրադաոնտն ու պահանջքը կը
զգան ւղեղելոլ յարաբերութեան անդրագոյն խաւերը:
ճիշդ է որ նորութ իւններու խայտաբղէտ ու խիտ շրջան մը կը
բոլորէ Հայաստան դէպի նոր հեռանկարներ դիմող իր ընթացքին
մէջ • տնով գրաւուած են հետաքրքթութիւնները ու կը մոոնանք որ
ներկայի շրջանին բուն կերտիչը ու յաջողութեան երաշխիքէ ըմթըռնումներու, կեցուածքներու, գաղափարներու յեղաշրջում մըն է- նոյնիսկ նոր բառամթերք մը հայկ- լրասվւիւոներու, զանազան շրջւսնսւկներու մնայուն էատարրը կը կազմէ : Անարգել , ու աւանդականի
տպաւորութիւն գործող հանգստութեամբ մը կը գործածենք այդ
բաոապաշարը որ կրականութեան մէջ նոր յղացքներ, նոր մտածում
ներ բերած է լքեր ազգային կեանքին :
Դէպքերու, ժամանակագրութեան, յուղող կամ խանդավաոող
սրսրւսգաներու տոօրեւսյէն անդին, յետագայ զրոյղը մեկնած է նորութիւններոլ ենթ֊ւսխորքը եւս ուշադրութեան առարկայ դարձնելու
փորձէ մը: Ատոր համար յարմարագոյն անձը նկատեցինք փիլիսո
փայութեան ու քաղաքական գիտութիւններու դասախ1օս Կարպիս
Քորթետնը. ան օՕական թ ուականներու կէսերուն Պէյրութի ճեմարա
նը աւարտելէ ետք բարձրագոյն ուսումը ստացած է ևրոպակւսն համալ
սարաններու ւՐէջ • ներկայիս գերմանական փիլիսոփայութիւն ու
քաղաքական գիտութիւն կը դասաւանդէ Մոնրէսւլի համալսարանին
մէջ : Վերջերս գտնուեցաւ Հայաստան ուր համալսարաններու եչ
Գիտութեան Ակադեմիային մէջ դասախօսութիւններ տուաւ ժամանա
կակից փիլիսոփայութեան հարցեթուն, արուեստի, արգի փիքիսո
փայոլթւեան լքէջ մարդաբանութեան արժեւոբման մասին : Այս աոիԱը եւ զանազան շփում՛ներ կարելիութիւն տուած են իրեն մօտէն ծա
նօթանալու Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, գիտական իրա
վիճակին: Այս փորձառութիւնը իրեն նկատել կու տայ որ վերջին
երեք տարիներու գժբախտութիւններուն քով էական ձեռքբերումը
անկախ, պետականութեան գաղափարն է, որուն Հայութիւնը մինչեւ
հիմա հարկ եղած կարեւորութիւնը չէ տուած :

Հ ~ Հայաստանի նոր օրինավիճակը իր
յ/տ f^րալ մեր իբականռւթեան համար
F ցբերա—պետականութիւն, անկան^րՒշխանութիւն- գործածուծւսէւՋ Î Աակա^ յաեա-խ զանոնք կը գոր. լլււ>անց անդրադառնալու անոնց
հա TpԱ1^ էմաստն|երուն • ի՞նչ պէտք է
հա*նք անոնցմէ :
5,1
մէ1Լէքւ

fl) Լ

*

տ ա խանութևսՀհ ըմբռնումը ե.թէ
Կենանք մասնաւորաբար Արեւ»
եր մէջ_ միա տարր չէ • ան
Ղ1**F դաg ո ւմէ մէջ գտնուած է)

համաձայն՝ քաղաքական,

C.C.P. Paris 15069-82՜!
ԲԱԺԱՆՈ ՐԴԱԳՐ ՈԻԹՒՒՖ
Ֆ p m li ս m : Տար • 800 Ֆ • — Վեցամսեայ : 410 Ֆ •
Արտասահման : Տար* 1-100 Ֆ - (ամէնօբեայ առաքում)
950 Ֆ- (շաբաթական առաքում) — Հատը : 4,00 Ֆ*
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ԿԱՐՊԻՍ
ՔՈՐԹեԱՆհ
Հ
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անտեսական,

ընկերային հոլովոյթներոլ։
Արեւմուտքի
մէջ
պետականութեան
գաղափարը դրոշմուած է ֆրանսական
Աեզաւփոխո ւթեամր :
Ֆրանսական եւ նաեւ ամերիկեան &եղափո խոլթեամր արեւմտեան մաքին մէջ
հետզհետէ արդիական պետականութեան
գաղափար մը զարգացուեր ու արտածուած
է դէպե U‘JL պնակներ։ ժողովուրդնե
րու իրենք իրենք տէր ըլլալուայս գաղա
փարն է պետա՛կան—քաղաքական անկա
խութիւնը որ ինքզինքը կը պատշաճեցնէ

տեղի
ու վար չաձեւերու
տարբերու
թեան :
Ոռնակալութթն ՝ մի ա կո ւս ա կց ա կան ո ւթիւն ևլն* ևլն ♦ յաճախ՝ վարչաձեւեր եզած են *բայց Ար և մո ւտքի համար ընգհ անրապէս այս ձևերուն իտէալը մնացած է
ժողովրգավարո ւթիւնը* ան կը պահանջէ
որ օրէնսդիր ու գործադիր մարմինները
անջատուին իրարմէ և իր բարոյական ընթաց քին մէջ պետականութիւնը իրաւա
կան ըլլաJ î Ուրեմն
իբաւականութեան
հտրց մը կը Տազի-, Այ ս կարգի պետա
կան ո ւթեան մը քաղաքացին օրինավի
ճակ մը ունի որ ո1֊րիշի մը մօտ բացար
ձակ լռութեան մատնուած է : Այս պարա
գան մենատիրութիւնն է որուն լաւագոյն
օրինակը Ե* գարուն եղաւ 1ժորհ* Ա*իութիւնը որպէս անիր ա լական պետութեան
մարմնացումը : Ան արդիական էր ու անիրաւական յ Հոն օրէնսգիտութեան կա
ղապարները կան բա յց օրէնքը բացակայ է
որպէս իրաւական ում՜։ Պ *ս տժ՜ամիխ*ց ը լ
բիրտ ուժ՜ն է բաg ար ձա կա պէ ս : w

Հ — փեըիշիա(աւթեսւ0ն հարցը... :
Պ •— Պ ե տ ո ւթի ւն մը որ դերի շխան է , անպայման իրաւական չէ • իրաւականը կը
ծագի մարդկային իրաւանց հարցէն զոր
կը պարտինը Աւրոպայի վհրքփն 400 տար
ուան
հասարակական եւ քաղաքական
մաքի զարգացումներուն :
Արդի
բնական իրաւունքներու
վար դա պե տ ո ւթի ւնն երը ՝ ձեւապաշտ կամ
իրողական՝ պայմանագրական հիմ մը ու
նէին որոնք ցոյց կուտային որ Արևմուտքի
բանական կոը[էրԼԸ ինչպէս իր քաղաքական
ար տայայտութիւնը կը գտնէր իրաւունքի
ու մար դո ւ իրաւունքներու հա սկաg ու
թէան մէջ -. Այս պարագան ֆրանսական եւ
ամերիկեան յեզափոքսութեամբ հաստատ
ուեցաւ* մտաւ քաղաքացիական օրէնըսդրութեան մէջ ուր անհատը՝ անհատի
իրաւունքը կարեւոր տեղ կը գրաւեն : Հոս
օրինական իրաւունքը ապահովուած է օրինա կան պատժ՜ամիջոցներով։
Այ ս կէտէն մեկնելով՝ մինՀեւ այսօրուան եզափոքսութիւնը մեզ կը տանի այն
եգրակաց ո ւթեան որ ճար տարար ուեստականաց ած հասարակութիւններու մէֆ_ պե
տականութիւնը անհրաժ՜եշտ գործիք մըն
է հասարա կութիւններու իրաւունքները
թէ իր հասարակութեան եւ թէ մի
ջազգային բեմի վրայ յօդաւորելու համար :
Ընգհ անրապէս ամէն հասարակութիւն
ձևական ճանաչումի սկզբունքներէն
ու
պետականութեան գաղափարէն մեկնելով՝
քաղաքական
դեր ի շքսանո ւթեան
վրայ
հիմնուելով կրցած է միջազգային մարմիններ ս տեղծել : Անոնց ամէն էն կարելորը ՄԱԿ—ն է ուր քաղաքականօրէն գե
րի շիլան պետութիւններ [քաղաքական մի
աւորներէ մուտք կը գործեն եւ մի
ջազգային օրէնքով իրարու հետ իրաւա
կան յ ար աբեր ո ւթի ւնն եր կը ստեղծեն ՝
ան կաիւ այն բանէն որ այգ պետութիւնները իրենց ներքին վարչաձեւերով ժո
ղովրդավար կամ րոնա տիր ա կան րլ/ան ։

Հ — Հայաստանի0 պարագային :
Պ ♦— Հայաստան կը պատկանի ոլորտի
մը որ Ւ • գարուն ստեղծուած ար դիա կա
նո ւթիւնները արտայայտել ուզող գաղա
փարական մը ունեցաւ* ատիկա մարքս —
լենինեան վարդապետութիւնն էր որուն
պատմական
^ոԼո1էոյ1^Ը
տարուան ընթացքին ոչ թէ
ազգերու՝
մարդու իրաւունքին
պաշտպանութիւնն
ու յարգանքը այլ ամբո ղ^ա տիրական մի
ջոցներով ծրադիրներու հետապնդումը
եղաւ ։
Այսօր՝ այգ
համաստեղութիւնը
իր
խոստումներուն սնանկութիւնը
կ՚ապրի
եւ Հայաս տան կը գտնուի այգ սնանկու
թեան1 սեմին առջեւ։ Հայութիւնը հարց
կու տայ
այսօր թէ որպէս ժողովուրդ
ո՞րքանով կը գտնուի այգ սնանկութիւնը
րամն ելու
երեւոյթին սււՎեւ, թէ
չիՈ
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կրնար ինքն իր ճակատագիրը որոշել*
չի՞ կրնար
ստանձնել
պա տա սխան ատուութիւններ որոնց իրագործումը այս
ժ՜ողովուրդին թէ՛ զարգացումին՝ թէ1 իրաւունքն էրուն
լաւագոյն
գոհացումը
կարենայ տալ : Հայաս տան ևս այսօր կ՛ուզէ ինքզինքը
տարբեր ձեւով սահմանել
Խորհ * Աիութեան 15 Հանրապետութիւններէն՝
որոնց համար այսքան
տարի
իրական պետականութեան մը դործադբութիւնը տեղի չունեցաւ :
Հիմնական Հարրը այն է թէ Հայաստա
նի համար անհրաժ՜եշտութի՞ւն է պետա
կանութիւն ունենալ ՝ թէ ոչ ։
ներկայիս մեր իր ականո ւթեան ՝ մա
մուլին մէջ այս հիմնական
հարցը ւ1"
գրուիք : Փո խան ակ քաջո ւթի ւնը ունենա
լու տեսնելու թէ հարցը ո1 ւր է ՝ փերեզակօրէն կը շարժ՜ինք։
Այս հարցումին տարողութիւնը
կճա
ռաքեսրդէ պետականութեան հասկացութեան այն ըմբոն ո ւմին որ գործիքը ր է !ա J
սլա տասխանտ տուութի ւնն եր ս տան ձնելո ւ ։
Այս
կամ
այն կախումնաւորութիւնը
սլա տասխանա տուութ ենէ խուսափիլ
է։
Եթէ Հայաստանի
մէջ այսօր քաղքե
նիութիւն մը կայ՝ քաղաքական
տհա
սութեան արդիւնք է անոր վախը եւ
փերեզակի մտայնութիւնը
որ
կայս
րութեան մը
անհատները
նկատուելու կեցուածքը կը թելադրէ ՝ առանց
մտածելու իր հաւաքական ո ւթեան
մա
սին ։
Այս երեւոյթը կայ թէ1 Հայաստանի եւ
թէ Ափիւռքի մէջ։ Ատիկա բազմաթիւ
պա աճառներ կրնայ ունենալ՝ ինչպէս ցե
ղասպանութիւնը՝ եւյն* բայց ամէն պա
րագայի մէջ աններելի է։ Աեղասպանութեն է անցած ժողովուրդ մը Հրեաներու
քաջութիւնը պէտք է ոլնենայ * Հանդամ
մըն ալ՝ ո1չ» 1լ ըսէին անոնք։ Ցեղասպա
նութեան ըն կալումը այս պէտք է ըլէայ յ
եւ ասիկա չի կրնար իրագործուիլ առանց պետականութեան գաղափարի մը
համա պատսխան բնկալումին։ Ան դոր^՜ի*^
մըն է որ նաև պահանջքներ կը կազմաւորէ՝ ամէնէն առաջ այն հասարակութեան
համար որուն քաղաքական արտայայտու
թիւնն է։ Չըլլայ այն մարմինը որ իր հաւա քա կան ո ւթեան
առաւելագոյն
իրա
ւունքները իրագործելու կոչուած է ։

Հ — Հոս կարելի0 է խօսիլ Հայութեան
պահանջքներուն մասին:
Պ — [քնգհանրապէս Հայերը թուրքէն
կամ քիուսէն որեւէ պահանջք ունենալէ
առաջ՝ պէտք է իրենք իրենցմէ պահանջք
ունենան ։
թէ ի՛նչ պահանջք ։
Ա տեղծելու բոլոր այն միջոցները որոնք մեզ բանա կցելի պիտի դարձնեն պե
տական որեւէ ամբո ղջա կան ո ւթեան դի
մաց որ մեր շահը կ՚ոտնակոխէ։ Օրինակ
թուրքին հետ՝ եթէ ան իմ պահանջքս չըկատարէ ՝ պէտք է կարենամ պատժ՜ամիջոցներու դիմել որոնք կրնան արտայայ
տուիլ մինչեւ մտաւորական մակարդա
կի ան ո ւղղա կի միջոցներով :
Այ- անուղղակի միջոցներուն որրան ո՛
րակ եւ միջազգային կշփո. կարենանք տալ,
մեր պահանջա տիրութիւնը այնքան կը
ղօրանայ, կը
դիւրանայ :
խանակցելի
կը դառնանք, այլեւս մուրացկանի դիր
քին չենք մատնուիք i
Պէտք է ս/եսնել թէ հրեայ
պետու
թիւնը ինչպէս կը դորեաեէ անուղղակի
այԳ միջոցները-.
կը վերա բեր ի օրինակ է^ուրքիոյ ,
չատեր ա յսօր կ'ա ուսր կեն թէ պէտք չէ
դո րեակց ի լ ցեղասպանութեան պատճա
ռով։ ինծի այնպէս կը թուի որ ճկուն մըաաեումով մը կաբելի է թէ՛ ցեղասպա
նութիւնը հետապնդել, եւ թէ առեւտրա
կան յարաբերութիւններ ու անհ ր ա(/ե լկ
տութենէն չխուսափիլ յ
ՄտմՒ գործո
ղութիւն մըն է ասիկա î
Ես չեմ կրնար հասկնալ որ քլ/որհ՛ Մի(Շար-ը Դ- էջ)
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A. B.֊ Oui, mais j’attends cinq
ans
avant de pouvoir m’y rendre. Avec quelle

la traversée
d Alex Berlian

impatience !
J’avais quinze ans, nous
étions au mois de mai 1961. Le directeur
de notre lycée m’appelle dans son bureau.
En me présentant à Saroukhan, le caiicaturiste, il lui dit qu’il projette de m en
voyer en Italie pour y faire des études ar
tistiques. De ce jour, le lycée me devient
lourd à supporter..
Mais cinq ans plus
tard, le rêve se réalise.

L. D.- Comment est-ce, un rêve qui se
réalise ?
Du 16 mai au 8 juin dernier, Alex Berlian a exposé ses peintures à la Galerie
Les Cent, à Paris. Des discussions ve
naient, presque quotidiennement, rompre
la présence silencieuse des toiles. Elles se
prolongeaient, souvent, après la fermeture
de la galerie, aux terrasses
des
cafés
avoisinants où nous nous rendions avec le
jeune peintre d’Arménie, Arman Krikorian. Nous avons retenu, pour les lecteurs
de «Haratch»,
ces fragments de
nos
conversations qui montrent combien, inti
mement, la destinée d’Alex est liée à l’art
pictural contemporain,
et comment
et
avec quelle ferveur, il en a parcouru tous
les domaines, comme si sa vie elle-même
en était la longue traversée.
LILIANE DARONIAN.- A quel
mo
ment as-tu décidé de devenir peintre ?
ALEX BERLIAN.- Mon souvenir
est
très précis. Je n’avais pas encore dix ans.
C’était un dimanche du mois de janvier
ou de février 1956. Ce jour (là, j’ai observé
attentivement mon père.
Il dessinait la
cathédrale d’Etchmiadzine.
J’ai observé
sa façon de travailler et j’ai ressenti le
désir de faire la même chose, le même
dessin, de copier la même reproduction.
Mon père aimait dessiner. Il était adroit.
C’était un bon artisan.
J’ai copié moi
aussi, la même reproduction. J’étais alors
trop jeune pour expliquer mon attache
ment pour l’art mais
j’ai ressenti,
ce
jour-là, comme un engagement de ma
part. Jusqu’alors, je dessinais, tout comme
les
autres
enfants.
Je dessinais
par
exemple, les emblèmes sportifs des clubs
arméniens.

L. D. - Quelque chose s’est transmis
d’un père à son fils ?
A. B. - Je dirais plutôt que je me suis
retrouvé en présence d’un exemple à imi
ter. Un exemple à domicile....

L.
été,
dont
était

D. - C’est comme si ton père avait
à un moment donné,
cet exemple
tu avais besoin pour éveiller ce qui
déjà en toi,

A. B.. - Si cette scène est importante
pour moi, ce n’est pas tant à cause du
lien psychologique qui unit un enfant à
son père, mais c’est parce que mon père,
ce jour-là, occupait la place de celui qui
montre, de celui qui donne l’exemple.
Et cette place, après tout,
quelqu’un
d’autre aurait pu l’occuper...

L. D. - Où
peintre ?

est

née

ta

vocation

de

A. B. - En Syrie. Je suis né à Alep où
j’habitais un quartier arménien. J’ai fré
quenté des écoles arméniennes. Je copiais
les portraits de personnages
historiques
arméniens dans les livres d’histoire ou de
littérature. Je copiais des animaux. Tout
comme à l’école où
nous faisions des
exercices d’écriture
où il fallait imiter
au plus juste la calligraphie du maître.
J’adorais la calligraphie, surtout la cal
ligraphie arabe. Ma première commande
fut une liste de prix pour un café orien
tal !
Fin 1959, je commence à travailler la
peinture à l’huile. Je copiais tout ce qui
m’intéressait :
Rembrandt. Ayvazowski,
Corot, Van Gogh et aussi
Sarian
et
d’autres....
Je faisais aussi des portraits à partir de
photographies. A 15 ans, j’ai vendu
le
portrait de l’acteur Jack Palance !
A 16ans, on me commande une
pre
mière toile, «La dernière nuit de Komi-

tas» de Sarkis Mouradian.
Par la suite,
j’ai copié cette toile 8 ou 9 fois ! J’ai copié
pendant longtemps, surtout
sur
com
mande. A Alep, je vivais dans un milieu
où la copie était un moyen, pour les gens,
d’avoir chez eux, leurs œuvres préférées.
C’est une période où le travail est
sans
complexe, où tout est permis.

L. D.- Peux-tu expliquer cette impor
tance de la copie ?
A. B.- La copie était pour moi, surtout
à Alep, où il n’y avait pas d’Ecole d’art
à proprement parler, un lieu d’apprentis
sage essentiel. Finalement, les classiques
avaient fait la même chose, Matisse avait
fait la même chose : des copies au musée
du Louvre. Bien sûr, je rêvais d’être en
contact direct avec les œuvres, dans les
musées. Je copiais à travers des repro
ductions et non des originaux qui se trou
vaient loin d’Alep. Je copiais les œuvres
de Sarian d’après un livre que mon oncle
possédait. Je regardais les reproductions,
des heures durant. J’y pensais avant de
m’endormir. C’était une sorte de voyage
dans l’inconnu, comme l’art tout entier.
A partir de la reproduction, j’essayais d’i
maginer l’épaisseur de la couche de pein
ture. L’analyse texturelle que je faisais,
celle de la texture de l’œuvre, la compré
hension du mécanisme du travail, étaient
le produit de mon imagination, de mes
représentations mentales. Cela correspon
dait probablement à mon côté introspectif,
introverti, mes tendances intellectuelles
me portant davantage vers le mental que
vers le sentimental. Tout cela a accentué
chez moi une sensibilité qui permet, sou
vent, de sentir l’épaisseur d’une couche
picturale d’après une reproduction plate,
photographique de l’œuvre, de deviner la
matière, de sentir la touche picturale..

L. D.- Tu nous fais bien comprendre
qu’il n’y a rien de passif dans le travail
de copie, comme on pourrait communé
ment le penser, mais que c’est un travail
actif d’intégration de données techniques
et un fantastique effort d’imagination lors
que entre celui qui copie l’œuvre
d’un
grand maître et l’original il n’y a qu’une
reproduction plus ou moins bonne. As-tu
toujours fait ton apprentissage à partir de
la copie, dans la solitude ?
A. B.- Il y avait, à Alep, quelques, pein
tres connus qui ne pouvaient s’adonner à
la peinture qu’en dehors de leur travail.
Vers 13-14 ans, j’ai rencontré mon pre
mier maître, un paysagiste et portraitiste,
Ezéchiel Toros. C’était le père d’un ami..
11 m’a beaucoup appris.

L. D - A partir de quel moment ton
travail est-il devenu vraiment personnel ?
A. B.- A partir de 17 ans, je commence
à faire des dessins d’après nature: le por
trait de ma sœur, une nature morte. Je
peignais aussi des natures mortes et des
paysages d’après mon imagination,
et
aussi des scènes de la ville d’Alep et, des
scènes villageoises..
Ma difficulté principale était la repré
sentation de la figure humaine. J’ai essayé
d’apprendre dans les livres. J’étais
un
réaliste : il fallait que mon travail soit
aussi fidèle qu’une photographie. A vingt
ans, je maîtrisais suffisamment lia question
-des proportions, de la ressemblance, de la
couleur.
L. D.- A vingt ans, tu te rends à Venise
où tu deviens élève à
l’Académie des
Beaux-Arts...

A. B.- Cela commence par un décalage !
Je veux encore peindre des paysages et
des portraits. En fait, je n’avais accepté
la peinture que jusqu’à Van Gogh ! Je

Cézanne a été vers le Moyen-Age
Poussin, pour faire un pas de pl 'Cti
l’Impressionnisme. Matisse a été ve ի՛*
islamique, la miniature persane p- 1
vers l’art dit «primitif», africain o»*’
nien.
Oce։՝

L. D.- Après l’Académie ?
A. B- Après l’Académie, je ne mferme pas dans une direction donn'"'
Je peins des œuvres abstraites et T
œuvres figuratives. Je donne libre co "
à mon instinct pictural.
C’était encore
pour moi une période de formation. J
devais perfectionner mon étude du f '
ratif et expérimenter
en même teZ
l'abstraction, dont je ressentais les
faits.

constate qu’à l’Académie je ne peux pas
faire ce que je veux. Il fallait aller vers
l’abstraction et je n’y étais pas prêt...
Lors du premier cours,
on nous de
mande de faire le dessin d’un nu. Mon
professeur, Guiseppe Santomaso, me dira:
«Tu sais dessiner ce que tu vois, tu dois
maintenant apprendre à dessiner ce que
tu ne vois pas». Durant la première année,
je fais des nus et des portraits au fusain.
Pour chercher une issue vers la moder
nité. je travaille à la «pointe Bic» dans
le style de Carzou.
A la fin de la première année, je re
tourne à Beyrouth durant les vacances.
L’un de mes amis de l’Académie se rend
à Sailzbourg pour
suivre des cours de
Vedova. Lorsque nous nous retrouvons à
Venise, il me montre des photos en noir
et blanc des œuvres qu’il a réalisées sous
l’influence de Vedova. Et c’est pour moi
un véritable coup de foudre. J’ai le senti
ment d’une grande découverte qui ouvre
des portes nouvelles.
Cela a laissé une
trace profonde dans ma sensibilité artisti
que. Lorsque je commence à travailler,
mon entourage remarque le saut que j’ai
fait vers l’abstraction. J’ai commencé
à
faire des dessins inspirés des lignes du
corps du modèle que j’avais en face de
moi, tout en allant dans le sens de Klee,
de Miro...
Mais durant la deuxième année de mes
études, je rencontre un étudiant arménien
verni des U.S.A., de Chicago.
Dans les
années 60, le Pop Art était à son apogée
aux U.S.A., et lui nous apporte tout cela,
l’idée d’un art figuratif, réaliste, comme
réaction à l’Expressionnisme Abstrait.

L. D.- A peine t’éveilles-tu à l’abstrac
tion, que déjà tu réagis contre cette ten
dance et plonge corps et biens dans le Pop
Art !
A.. B.- Avec un autre ami yougoslave,
nous formons un petit groupe. Le Pop
Art, c’était l’idée d’introduire sur la toile
des images courantes,
de la publicité,
des faits divers. Mais nous voulions aller
plus loin encore vers le réalisme. Nous
ressentions très fort cette envie de faire
de la peinture réaliste. Nous étions au cou
rant de ce qui se passait aux U.S.A.
et
nous travaillions dans le même sens, vers
l’Hyperréalisme.. Nous étions en 1968-69.
L’Hyperréalisme n’allait
être introduit,
en tant qu’école,
si ma mémoire est
bonne, qu’en 1972. A l’Académie, en tout
cas, personne ne travaillait comme ça. La
présentation de la dernière œuvre
que
j ai réalisée à l’Académie —une grande
toile allégorique ayant pour sujet la so
ciété de consommation— a été considérée
comme un événement. Travailler dans le
sens du Pop Art, de
l’Hyperréalisme,
c’était être à l’avant-garde et représenter
l’esprit de l’époque. Nous essayions
de
donner une nouvelle expression à la pein
ture figurative. C’était comme un retour
aux sources. Cela entrait dans la repré
sentation réelle du monde vu. Mais
en
même temps, c’était un piège.. Cela limi
tait les possibilités créatrices. Notre ima
gination ne fonctionnant plus que dans
une seule direction. Je m’en suis rendu
compte plus tard. Peindre est un chose
et faire de la peinture en est une autre.
Pour moi, la création est toujours en rela
tion avec le passé et le présent, à la fois.
Cela se sent dans mon travail. Il y a tou
jours une relation consciente par rapport
a ce qui se faisait avant et ce qui se fait
actuellement. Il faut aller vers le passé
poui ciéer quelque chose
de nouveau.

L. D.- Combien de temps
cette période où figuratif
coexistent ?

dure-t-elle

et abstraction

A. B.- De 1970 à la fin de l’année 1974
J’abandonne l’abstraction pour deux raisons majeures : la consécration de l’Hy.
perréalisme, en 1972, et mon besoin de
perfectionner la technique figurative.
En 1976, je me retrouve à Paris. Mes
peintures deviennent moralisantes, por.
teuses de critique sociale, un peu satiri
ques, mais sur le plan esthétique, c’est
très classique. Cela me conduisait à une
impasse,
Début 1982, je réalise quelques dessins,
à la manière cubiste et puis, vers la fin
de l’année, plus d’une soixantaine de des
sins et d’œuvres en acrylique, en noir et
blanc et abstraites, qui ont préparé le
terrain vers un retour à l’abstraction.
Ce qui a permis le passage du figura
tif à l’abstraction a été un élément du
réel: l’ombre. Je me suis intéressé aux
ombres.
L’ombre,
c’est la silhouette.
L’ombre représente la silhouette de quel
que chose de réel..
C’est seulement pat
quelques détails superficiels qu’une forme
peut acquérir une nature figurative. Un
jour, j’avais chez moi des morceaux de
papier noir qui m’ont donné l’impression
d’être des ombres. Au début, j’ai eu l’i
dée d’en faire des compositions que je
dessinerais par la suite. Puis, j’ai pensé
qu’en photographiant ces compositions,
je gagnerais du temps. Finalement, ce
qui s’est offert à moi, c’est une possibilité
de variations presqu’à l’infini, une expé
rience très riche. Et ces études pour de
futurs tableaux me sont apparues, au vu
du résultat, comme dès œuvres achevées.
Ce qui a donné, à partir de 1984, la série
de photo-peintures et des photo-dessins.
Je faisais en même temps des centaine»
de dessins et de pastels qui me donnaient
encore l’impression
d’évoquer diverse»
tendances picturales déjà abordées dan»
les décennies précédentes, dans le do
maine de l’abstraction. Ce n’était pas s
fisamment personnel.

L. D.- On en arrive à la
celle qui a donné lieu à ta dernière expo
sition à la Galerie Les Cent.
A. B- Durant cette dernière périodeje redécouvre les œuvres de Seurat et
Klee. Elles me
permettent de repenser
la peinture en des ternies qui ne
très courants de nos jours.
Et e es
point de départ de mon travail actue •
intenant.
depuis presque 3 ans et demi main
La rencontre avec l’œuvre de Seurat
poussé à aborder à la fois la 8ues^e
de la lumière et du volume, à trav ers
trame, un tissage qui couvre toute a
face de l’œuvre. Cela concerne

a

tion du langage personnel,
des
langage personnel signifie se i
influences, autant que possible. e
pas une rupture totale. L *jnP°rten<|>jini.
d’essayer d’ajouter quelque ch°se‘
ce
plifier une possibilité plus larre
qui se faisait avant. On ne PeUtp^verture
ver
artificiellement.
C est
îænient
d’une nouvelle porte par
tlUCje 011
d’une nouvelle technique P^W j>orgauipar une nouvelle conception e
sation de la surface de l’œu՝iecréation d’un nouveau filtre, 9U1
jours un filtre intellectuel,

( |a
ton-

compte.
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ՍԱՐՊԻՍ ՔՈՐԹեԱՆւ֊ ա
(Շար. II.- էջէն)
ոեան
ք-քահա֊
. , Ոք
քաղաքական
մտաՏ^րէպոնը դառնան:
խ

Աոտտ՚սդր-^Ը ‘f’ ll“‘.lu։“t“J հոն "՛մ՛
կը Հ1"՚ւ1՚մ ն։“^ 1,նՀս
ա։Ղոլւոլ~

թթներկ- ազաաագրով.լ :
r Պկաք I ս՚Խէն ՚1Խ"“1ւեւ։1՚ւ
հա^Ւն
Հետ, օրթակ, երբ Լ- ՏԷր-Պետրոսետն
կ՝ըսէ թէ ռու-ոական բանակը կրնա, 1,„վկտսկն հեռանալ-.

ւ._իՈնչ պիտի ըսէիք Հայաստանի մէջ
Gnp հիմնաւորուող վարչաձեւին մասին:
Պ—ԵթԷ պետականութեան հարք! կայ,
iw, մող՚՚վս՚-րդ մԸ
Z/’ " “/կ
բնականոն
խր՚չաձեւռվ մը սահմանուի/ , ժողովրր'սոքարութի՚-նր պիտի րԱ՚՚՚յ ատիկա -.
թո. կարևոր է որ ընդդիմութիւնը քօթposition) կենսական ղեր մր ունենա յ վար
չակարգի կայունութեան մէջ :
Միայն
նախնական ժողովուրդ մը ընդդիմութիւն
սիրեր : Աս՛իկա այլընտրանք մր
կոլ
տայ- անհրաժեշտութիւն մըն է:
Այսօր ՀՀՇ-ն քննադատողները
՛դէտք
կ այլրնարական (alternatif) .դար տղայի
Jր կառոյցը տան •. կ ա ղմա ւոր ո լած , կա
ռոյցի տէր ընդդիմութիւն մը ստեղծելուն
ւքէջ է հարցը :
Հայաստան այսօր խորհրդարան ուհի.
Ո՞ւի Հարդիլէ "ր րն դդի մո ւթի ւն։ մը ձեւէ։։—
ւորուի :

չ._ էրէ այդ. կարողութեան տէր ]uprf—
րւսւորոււքներ չկան • • •
Պ- ՀՀՇ-ն։ թ՚՚ղ թեքն իր մէջ բաժ
նուի այդ պաբադային.
ժողովրդա—
Հարական եւ աղդ. կուսակցութիւն։ մբ
թո։, ստեղծուի : Մեր իրականա թեահ մէջ
յաճսվււ մի սան ա կան ո ւթ և ան գաղափարը*
կր հո լուքուի • ես ա յն Հա յ երկն եմ որ բա
շարձակ համաձայն չեմ նման միասնա
կանութեան՝ ո ր ո վ հ ե ա ե ւ վտանգը կս,յ.
յիմարութեան շուրջ միասնական ըլլալու։
ընչ է
միասնականութեան երր ան
յիմարութեան մր չոլ՜ր^_ է օրինակ ։ հետեւաբար ՝ կար եւս ր կ լաւ րնդդիմութիւն մր կարենալ րլ/ալ : Առողջ ժողուԼրրդաւէարութիւեր այն կ որ երկրի
բ
նախագահ ր ամէն օր
^Ըսէ ընդղիմութեան թէ երէկ ի՛ նչ ըրաւ : Ասոր բագ tuկայութեան պարագային ահաւոր խեղ
ճութեան մր կր մաանուի ե ր կ իր ր :
Հ •- հսկ մե^նք :
Մենք որ էք ւրոսլա կամ Ամերիկա
Ապրինք ՝ չենք ուզեր հ ա ս կնա լ որ տար
րական այս բաներ ր Հայաստանի
հա
մար անհրամեշտ ըլլան : Ասիկա կր ն շանակէ թկ մենք մլկթթօներ ու մկջ կ՝ապրիեք. եթէ
կարենայինք ասլրիլ մեր
ղտնուած երկիրներուն մկջ՝ մ եհ նուէր
մը պիտի ընէինք Հայաստանի : Ամօթ կ
n[T խափանարարութեան գործ կ՝բերբ ա ռա ւելա դո յն
կար ելի ո ւթի ւեը
ունինք քաղաքական ներդրում
րնելու :

նշանակէ որ հակաււակ մեր
բոլոր
յա ւա կնո ւթի ւնն եր ո ւն ՝Ար ե ւմո ւտքին մաս
նակից Հենք :
Յարդանքի պակաս մը ունինք մեր ժո
ղովուրդին հանդէպ ՝ քանի որ դո յո ւթիւն
ունեցող լաւագոյն արժէքներուն
մաս
նակից չենք կրնար դարձնել զայն ՝ ինչ որ
բանա կցելի պիտի ընէր մեզ։
Հայապահպանումի ահաւոր սխալրմր բոնում մը ունինք :
Երեք սերունդ ետք JJ փ ի լոքը այդ հա
սո ւնութիւնը՝ իսկ մեր
կաղմակերպութիւնները տարրեր բնոյթ պէտք է ունե
նա յին : /Հ լսօր ապարԺեւոր ում մր կա յ »
լողունղներու թիլը մեծ կ» պոռոտախօ
սութիւնը ահաւոր չափերու
հասած կ :
Գառն կ այս իր ա կան ո ւթիւնր : Տհաճ
հաստատում մրն կ րսել ասոնք* Տհաճ՝
ե՛րր կր տեսնես որ հոն մարդիկ սորվելու
պատրաստակամութիւնը ունին՝ իսկ մենք
անգիտակից խափանարար ո ւթ իւն մը կ՚ը
նենք :

Հ — հ^նչ կարեւոր տարբերութեան մա
սին կարելի է խօսիլ մեր եւ Հրեաներուն
միջեւ* ի*նչ էր որ անոնք կրցան ընել ու
մենք չյաջողեցանք :
Պ •— հախ սլկաք կ նկատի ունենա լ եր
կար ատեն անոնց Արեւմուտք գտնուելու
պարագան ՝ ին շ որ իրենց մեծ կարելիութիւն տուաւ ա ղա տո ւթի ւնն եր ո ւ մասնա
կից րԼԼաԼո1~* Ազ*”աութիւններ ՝ թ կ՛ մըշակութային ՝ թկ՛ քաղաքական եւ
թկ
տնտեսական կեանքի մկջ*. խրենք կրցան
որպէս որակ ներկայ [‘//ալ իրենց գան րւ ած սլե տ ո ւթի ւններ ո ւ֊ն մէջ-.
սլ՛ ոնիգմր 3'fi' * — Ւ * գաբերուն կրցաւ
որակի եւ գործադրելի արժէքի վեր ած
ուիլ։ Առարկայական հիմ մը ունկին»
ժողովուրդին մկջ կար քաղաքական ՝ մըշակութային մակարդակը*.
Մենք Արեւելքի մէջ էինք,
Եւր ոսլա
յէն լ՚“՚!1“՚թ"յ. Օսմանեան տշխարհին մէջ
գտնուի լ մեղ համեմատ եմ՚ էԿ՛ դար Հէ
ներ : Երբ 'իսքբ ազատ ո ւթիւնն եր ունե
ցան ք ,
ո ւե ե g ան ք պատիժնե րն ալ . g եղա սպան ո ւթիւնը , խորհրդային պատիժ՛—
ներր...-. Ր ՛ոյց Հրեաներէն այն տարբե
րութեամբ որ անոնք նման պատիժներու
ազդեցիկ ձեւո։/ պատասխանել դիացան-.
Մերը միակողմանի —տնտեսական— ու
ժականութիւն մըն է, բայց չուն ինք մտա
ւորական մեծ ա շխարհ : Կրօնական մշա
կոյթն ալ խեղճութիւն մրն է։
Ե՛րկրորդ կէտը եղած ազատագրումը
մեծ արժէքի շէ վերածուած : Զունինք
մտաւորական դասակարգ մը որ միջտղ—
դային բեմ հանենք-.Միջ՚սղղ ային մտա
ւորական որակ չունինք : թոյնիսկ յանձ
նառութիւնը չկայ ստեղծելու :
՛Ներքին
ղրդապատճառի (motivation)
տկարու
թեան հետեւանք է : նոյնն է նաեւ Հա
յաստանի պարադան. մէկ—երկոլ
հոգիի
հանդէպ մեծ յարգանք ունինք, բայց մի
ջազգային արժէքով բանակցելի
որակ
չկա յ :
Երրորդը՝ նոյն իսկ

ցեղասպանութիւնը

enfant, et les choix faits durant l’enfance
sont toujours basés sur des élans instinctifs
parce qu’on n’a pas les connaissances suf
fisantes pour donner
des explications
a Peinture que le peintre laisse couler ■ philosophiques à nos choix. Cela m a sans
doute procuré un grand plaisir, et
en
SUr la toile comme si bientôt il allait y
même temps, c’était un travail magique.
av°ir une inondation ! Ce sont les raiC’est ce qui m’impressionnait quand je
SOns fondamentales qui m’ont incité à
voyais mon père dessiner; la magie du jeu
lenser au travail de la surface de la toile,
du crayon.
Mon imagination était-elle
Ce tirage des couleurs et à l’introducpeut-être débordante et le dessin me don
Périod^^S^Ue
^umière. C’est une
nait la possibilité de la concrétiser. L ima
n° e qui est une synthèse de toutes mes
gination, à travers sa concrétisation par
PÇUences pendant toutes ces longues
le dessin, c’est peut-être le désir d’avoir
années
a
ն
p ' ՚ Ն est une conception du corps de
un certain pouvoir sur l’inconnu., C’est
fjtjvg1՜6’ ti.Ue ^°n peut appeler non figupeut-être une auto-affirmation de l’enfant.
la t ե niaiS
réaiisation technique répète
Quand on devient adulte, le sens que
ses
na1Ue de la peinture classique avec
l’on donne à sa pratique, change selon la
Ue es superposées et transparentes.
période que l’on vit, selon les influences

ll quelque chose de préexistant; aux

sur-

aces unies, banales, que l’on rencontre
“ou'ent dans les œuvres actuelles,
aux
acrobaties démesurées des bras peignants,

C’

' ^eux~tu nous expliquer ce
le pour toi ^tre peintre ?

que

A. g . t
de vi
3 Peinture, c’est une manière
c vivre T’ni ւ • •
J ai choisi d’être peintre encore

que l’on subit. Mais cela concerne, a mon
avis, la surface, les apparences. Le fond
reste le même, un besoin instinctif.

ԱՐՈՒԵՍՏ

մտաւորական ՝ դիա ական հարց կ» քաղա
քական է ան չուշտ՝ բայց քաղաքական
կ9* ոբո շուի եբբ հորիզոնբ բաց
ուած է ատոր :
Տարրեր պիտի րլյար եթէ վերջին 50
տարուաե մկջ միջազգային
չափանիշով
պատմաբաններ ունենայինք» միայն այդ
մարգոց մակարդակը կրնար կացութիւ
նը փոխել*, !Հո*վ պէտք կ մեղադրել ասոր համար ♦ ք^ուրքիսմն :
Հրեաներ ը ըրած են ատիկա « լրջութիւն
կ ատիկա յ
Այլն ենք գրականութիւնը» 3* Օշականով
սկսաւ ցեղասպանութիւնը համամարդկա
յին ն շան ա կո ւթի ւն ունենալ» բայց այսօր
րմ վ կր կարդայ Օշականը՝. էթ վ է յան
ցաւոր ր ։
h" յ^՚ն կ սլար ա գան արուեստի միւս
ճիւղեր ուն մէջ -. Շ արման կարը օր ին ակ ՝
Գոր առաւելագսյնս կարելի կր օգտագործել : // ամուլը» ո^ւր կ մեր տեղր միջագգա յթ մամուլին մկջ*. Ասիկա' նաեւ րնկերա յին
գի տո ւթի ւնն եր ո ւ ՝ •է՚ՒւՒ սոփայո ւթեան մէջ. յաջողած ես երր ներ կա
յութիւն ըւլաս *
ՀէԼաներուն համար !լ ըսենք թկ յաճախ
ա սկէ անկէ կ' առնեն » սակա յն պէտք կ
տեսնե՛լ թկ որքան կու տան : // արգկութեան կու տան» այս
մասնակցութիւնը
մեղ մկկուսացումկն կր հանէ*.
Ամ եր ի կ ա յ ի ■ո ջ, համեմատական ձել-ո11 î կ^ըսուի թկ մենք Հր եան եր կն աւե լի
հարուստ ենք» րայ*ք մեր ունեցածը փո
խարինելի (convertible) չենք կրցած ընել։
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խութիւնը գերիշխանութեան եւ միջազ
գային ճանաչումի կարեւոր տարածք մը
կը ներկայացնէ ուր ժողովուրդի մը մեծ
պա տ ա սխանա տո ւո ւթի ւն կը վիճա կի :
Երբ կը խօսուի
անկախութեան մա
սին , խորհ » շրջանա կէն ելլէլո լ մա ս ք,ն,
Հայաստանի ղեկավարութեան մօտ աոաւելադոյն դո րծողութիւն մ,րն կ ատի
կա » կը նշանակէ ձեր բազա տի լ քեզ արդեյա կող ա զդա կներ կն : Զի նշանակեր գը-“
ռեհ կանալ՝ հակառուս ճառեր խօսիլ*րնդհ ա կա ռա կն ՝հ ա ս ար ա կա g պատմութիւն մր
ունինք այդ ժողովուրդին հետ ՝մտաւորական ո ւթիւն մը ապրած կ այգ լեզուին ու
մշակութային արժէքներուն հետ* ատոնց
փլուզումը չի նշանակեր անկախանալ*.
ի այց անկախութեան գաղափար մր առոդջ հիմերոլ վրա յ
ղ1ւել նշան ա կա լի g
քայլ կ եւ լաւ պիտի
յւլյա յ երկխօսութեամբ կարենա լ
ա ոա ջն ո ր դո ւ ի լ ՝
փո
խանակ հարցերը հրասայլերով լուծելու*.
Ո^ժեբու յարա բեր ութ ե անց փոփոխու
թիւնը կրնայ Հայութեան համար տխուր
հետե անք ունենալ*. Պէաք կ այս մա
սին ալ մտածել» սակայն անկախու
թիւնը
հիմնականօրկն
ա պա դա զո ւթ tuցումին մկջ կ» արվելքաւերէ անկախանալ կ
ու առաւել
կապեր
հաստատել խորհ բրդային
դաշնակցութեան ՝
դրացի
երկիրներու հետ : Ասիկա քաղաքական
ամկն
ղեկաւէար
պէտք
է
կարենայ
հասկցնել
իր
ժողո վո ւր դին ՝
փոխա
նակ անձկո ւթիւնը ներշնչելու թկ (Ժուրքերը մեզ պիտի կոտորեն ան կա խո ւթ եան
պարագա յին :

Հ *- Ուրեմն :
Պ •— Ներքին դրդապատճառի
պակաս
մը մեծ դեր կր խաղայ քաղաքական մևր
տհ ա ս ո ւթի նբ
մշտական
/լար ձնելու :
Պէտք չկ լքել հայութեան պետականու
թեան րմբռնումը » անիկա ս եր ո ւն ղներ ո ւ
հիմնական մեկնակէտը
սլկաք կ Ըէէ*սJ *
Անկախութիւնը ստեղծելը չկ հարցը՝ այլ
զայն պահելը*. Որպէսզի անկախանանք՝
մեր նախա պաշարումներէն պէտք կ ան
կախ ան ալ :
Պէտք է Լփ1էրալէխ1{ևրսւկից դառնալ
ա շխարհ ին եւ հոս Ա փիւռքը մեծ առաւելութիւն մըն է*. Ան
կարելիութիւն կը
ստեղծկ աշխարհի բոլոր
բնագաւաոներուն մկջ միջազգային
մեծագոյն
չափա ե/, չո վ ներկայութիւն դաոնալու : Տ ա տկապէս Աըեւմուտքի մկ ջ ՝ ուր կ՚առնուին
բոլոր կարեւոր որոշումները*. Այս առու
մով՝ Ե ւրոսլա յի եւ Ամերիկայի մէջ մեծ
Հայութիւն ունենալ՝ մեզի համար
մեծ
կարելիութիւն կ : Համաձայն չեմ որ մք։այն Աթեւելքք։ մէջ կ ար ելի կ Հայ մնալ։
Ար տա սահմանի կազմակերպութիւններուն' շուրջի Հայո ւթիւնը օսմանեան խեղճ
ու կրակ ա շխարհ մը կը ձևացնկ ո ր մեր
քաղաքական մտածումի ապատումի (am
putation) գլխաւոր սլատճաոներկն մէ՚1լն
կ *. Արեելք մը մեր ուղեղներուն մէջ զօ
րաւոր կերպով նստած կ» մեր մտահորի
զոնին վրայ նստած կ՝ աղա տո ւթիւններ ը
արգիլելու իմաստով*. Ատկէ լոյս չի դար։
Արեւմո ւտքր ուժականութիւն մը ու
նեցած կ ուրկէ լոյսը կու գայ»
մեգի
համար Պօլիօը՝ Մ՛1՚ֆ լք՛"ր որա կ էխ, որով հե տեւ Արեւմուտքին րաց ո ւած էին։
Հ .- Ժողովրդավարության
յաջողած
ււկիզթ մր կը նկատէ40f Հայաստանի մէջ :
Պ *— Մեր պետութիւնը ժողովր դավար
պէտք է ըլլայ • խսրայէլի մասին խօսիլ
տուողը ժողովր դավաբութիւն մր ԸԱա~"
լու պաբադան կ ։
Երբ Լ* Տ էր—Պ ետրոսեան արեւմուտքը ի
լրագրորներու ներկայութեան խօսեցաւ՝
պատմեցին թէ որքա՛ն տպաւորուած կին
հանդիպելով խորհ » վարչաձեւին մէջ նրման ճկուն միտքի
տէր ղեկավարի մը
որ 1լուղկր ժողովրդավար վարչաձեւ մը
բերել*. Մ իակ խօսք մը
քանի դուռն եր
կրնայ բանա լ :
Ասիկա մեղի համար
բանակցութեան
լաւ խաղաքարտ մրն կ եւ ողջունելի կ
ալն երեւոյթը որ Հայաստանի ղեկավա
րութեան
ժկջ
ժողովրդավար ո ւթիւնը
լուրջի առնուած ըմբռնում մրն կ ու Հա
յաստան վեց Հանրապետութիւեներկն ամէնէն ժողովրդավարն է» ժողովրդավար
ըմբռնումի ամկնկն հաստատ հ իմերը ու
նի Խորհ » Միութեան չափերով :
Այս պարագան մեզի տարբեր դիմադիե մը կու տայ եւ մեղ աւելի յարգան
քի առարկայ կը դարձնէ :

Հ — էակ անկախութեա^ն հարցը :
Պ
ինչ կյւ վերաբերի անկախութեան
գաղափարին՝ դատումս որեւէ տղղի նըկաամամբ ընդհ.» ձեւով այն կ որ անկա

Հ •- ճիշդ այդ կէտը շատ խնդրայսւրոյց էջ մը կը կազմէ ներկայիս քաղա
քական մեր վէսերուն մէջ :
Պ •— Պէաք կ
խեչարութիւնը ունենա լ
fi'ո լրքեր ո ւ հետ անհ րաԺեշ տ եր կխօսութիւնը հաստատելու եւ տնտեսական յարաբերութ իւններով օգտո ւե լո ւ արգելք
ներու վերացումկն
առանց մոռնա լո ւ
մ եր ցեղասպանութիւնը և անոր քաղաքա
կան դրամագլուխը։ Ասիկա
^կկ օրէն
միւսը
ԸՍբսլւ՚Հ բան չէ անշուշտ ՝ բայց
իշխանութիւնը մատակարարելու համար
ուժի մը արտադրութեան կարող ԸԱս/Լ
պէտք կ թէ՛ տնտեսական
եւ թէ՛ մշակութային կեանքով ՝ որպէսղի կարելի ըլ
լայ ինքէւաւէստահ ու հզօր ըլլալ* ս[կտբ է
կարենալ արթուն ըԱալ այս հ ոլովո Jթթ՛
մէջ երկիր մր ոտքի պահելու համար։
Անկախութիւնը ունենալու այս պահէն
աւելի կարեւոր է պահելու կառոյցներ ր
ստեղծելու գործը î hjելքը հոս կրնայ աւելի միջոցներ
տրամադրել՝ քան ուղ
ղակի պաշտպանութիւնը :
Ուրեմն ՝
անկախ ո ւթի ւն կը նչանա կ կ
ժո ղո վո ւր դին կարելիութիւն տալ որ ըն
կերակից
ԸԼԼայ ամրորյջ
աշխարհին։
Մի ա յն Մ ո ս կո ւա յէն փրթէԼ չէ անկա
խութիւնը î
Երբ ժողովուրդ մը կը սկսի
առանց
թշն ամին եր փնտոելու ՝ եր կխօս ո ւթի ւնն երով ինքզինքը հաստատել՝ այդ պարա
դային
ինչո*ւ նման կարելիութեան մր
իրս։ գործս ւմր ի։ ան գար ել :

Հ — Դուք Հայաստանի մէջ մօտիկ
շւիում ունեցաք մտաւորական դասակար
գին հետ- մտաւոր կեանքին մասին ի՞նչ
պիտի ըսէիք :
Պ — Ւեչ կը վերաբերի Հայաստանի
մտաւորական ել
զարդարումի
վիճա~
կին, ըաղարական դէմրերոլ , գրողնե
րու, արուեստագէտներու հետ շփումնե—
րէս կրնամ ըսել թէ նոր մերունդին մէջ
մտաւորական մեծ հետաքրքրութիւն կայ
Արեւմուտքի
մտաւորական աշխարհին
հանդէպ :
Փ ի լի ԱՈ ։իայութեան մարզին մէջ մարքսլեն ինի ղմը ալեր գործած է : Մ տաւոր հո
րիզոնը տոկմաներով, լոզունգներով խե
ղաթիւրուած
է
եւ բնականոն
յա
րաբերութիւն
չկայ Արեւմուտքի աշ
խարհին հետ՛.
Րաղառութիւններ
կան
անշուշտ . օրինակ իրիք Աթայեանի
եւ
քանի մը ուրիշներու համար կարելի է
անվարան ըսել թէ միջազգային արժէք
ներ են։ Գրականութեան մկջ կայ Հր անդ
Մ ‘Աթե ւո ս եանը
եր աժշտո ւթեան
Տ•
Մ ան ս ո ւր եանը որ
արդէն
մ'իջազգային
համբաւի
տիրանալ սկսած է :
Հպար
տութեան առիթներ են ասոնք ։ fiuijg ասոնց բով սւէտԸ է ընղունիլ որ Երեւա նի հ ttf մա ը։ ա ր անը
շատ ցած մակար
դակ ունի եւ մեծ բարենորոգում ան
հրաժեշտ է
ակադեմական մակարդակը
բարձրացնելու համար։ Գիտելիք թըխմել՝ մտածում արգիլել՝
համալսարանի
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ŒUVRES SUR PAPIER
D’ARSHILE GORKI’
DEUX ETAPES FRANÇAISES D’UNE EXPOSITION EUROPEENNE:
MARSEILLE ET SAINT-ETIENNE

Le public européen n’a pas souvent eu
l’occasion d’apprécier les œuvres du grand
artiste américain d’origine arménienne,
Arshile Gorky. Il revient au Musée Can
tonal des Beaux-Arts de Lausanne d’avoir
présenté l’exposition des
œuvres
sur
papier (1929-47) du 21 septembre au 11
novembre 1990 et d’avoir organisé un cir
cuit européen marqué par cinq
étapes.
Ainsi la célèbre Albertina de Vienne aura
accueilli les œuvres (Janvier-Février 1991)
avant le Musée Cantini de Marseille (15
Mars - 30 Mai 1991), le Musée d’Art mo
derne de Saint-Etienne (20 Juin - 2 Sep
tembre 1991), les villes allemandes de
Francfort (Frankfurter Kunstverein, Oc
tobre - Novembre 1991) et de Brême qui
clôturera ce parcours en 1992 (Kunsthalle
Bremen, Janvier-Février 1992).
Accompagnant l’exposition,
un très
beau catalogue (202 p.., bilingue françaisallemand), édité par le Musée Cantonal
de Lausanne, reproduit les 117 œuvres et
inclut, outre la tragique biographie de
Gorky, des textes d’Erika Billeter (di
rectrice
du Musée Cantonal des BeauxArts de Lausanne), André Breton, Frank
O’Hara, Matthew Spender, Konrad Ober
huber et Bernard Blistène.
Dans son avant-propos, E. Billeter rap
pelle combien Gorky, à la suite de Cé
zanne, éprouve le besoin de
se situer
devant la nature ou,
mieux, en
elle
(«within», «into the grass»). S’il est pos
sible de voir dans la production de l’ar
tiste le rôle qu’ont joué Ingres ou Uccello,
de même que Kandinsky, de Chirico, Pi
casso et particulièrement Miro avec ses
biomorphies, il reste que nous ne pouvons
pas vraiment parler d’influence, ce qui
entraîne E. Billeter à intituler son texte
final «Arshile Gorky l’inclassable»
(p.
115). Billeter interroge, à la suite
de

William Rubin, le rôle de charnière at
tribué à Gorky qui opérerait la transi
tion entre le surréalisme vieillissant (celui
d’un Matta) et la jeune peinture améri
caine des expressoinnistes abstraits (en
particulier
l’œuvre de
son
ami
de
Kooning). En fait, loin de recourir à la
méthode surréaliste (utilisant l’inconscient
et l’automatisme), Gorky
travaille le
souvenir vécu, il interprète la nature à
travers le filtre de la mémoire. La dyna
mique de son geste, le fait qu’il ne juge
jamais une toile achevée, le rapproche
de la philosophie

de

Imprimé sur les
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le «dernier grand peintre surréaliste»,
ainsi que le dira André Breton, tantôt
comme l’un des personnages clefs de la
New York School ou de l’abstraction lyri

«structure
spatialeadu
tableau
Gorky. Il en trouve la source dam 1՛
arménien qui se distingue de la 1 ■
de l’équilibre grecs par l’importanc? "

que ou encore, et surtout, de l’«expressionnisme abstrait», termes par lesquels
Alfred Barr définissait l’œuvre de Kan
dinsky dans les années 30, et dont Bar
bara Rose
dénonce l’utilisation erronée
pour ce qui concerne le groupe d’artistes
auquel appartient Gorky,
groupe
qui
se voulait plutôt «impressionniste abstrait»
ou «subjectiviste» (1). Aussi, en
1962,
Frank O’Hara avait-il raison de considérer
Gorky non pas comme un point fixe sui
la carte de l’histoire de l’art mais bien

cordée aux ornements «éparpillés au T
sard». Nous nous
trouvons dans P
mosphère mystérieuse de l’Orient d î*'

plutôt comme un moteur, «un des moteurs
de ce groupe hétérogène de peintres qui,
plus tard, fut
alternativement
appelé
«The New York School», «Abstract Ex
pressionnisme»,
«American-type
Pain-

par
Chaké MATOSSIAN

l’expressionnisme

Docteur en philosophie et théorie

abstrait mais de façon purement passa
gère, dès lors que l’orientation autobio
graphique s’avère essentielle chez lui.
Eminemment
personnelle
(ce qui ne

de la communication
Professeur à l’Université Nouvelle

l’mpêche pas de prétendre à l’universa
lité) l’œuvre de la
maturité artistique
de Gorky révèle l’une des «grandes per
sonnalités solitaires de l’art moderne qui
ont marqué les sommets de notre siècle»
(p. 119). Il convient dès lors d’éviter ici
l’usage du terme «influence», ce qui ne
manque pas de nous indiquer mie note
du texte de M. Spender. Gorky ne se dit
pas «influencé par» un artiste, il affirme
qu’il «est avec», c’est-à-dire qu’il
fait
corps avec lui, forme
un réseau,
un
groupe, une tribu. Par là, Gorky sou
lignerait aussi que l’histoire linéaire, la
plate
chronologie, ne peut
que tuer
l’art qui, pour lui, est le vivant, à l’in
star de la nature que l’on regarde avec
les yeux marqués par la mémoire. Le
passé se réincarne, nous nous
mouvons
dans l’interprétation, non dans la copie
ou dans la glose. Gorky perturbe l’his
torien de l’art car il échappe aux classe
ments, n’entre pas vraiment dans les ca
tégories
rassurantes que
l’on nomme
courants ou écoles. Il surgit tantôt comme

Հ — փոյւծնսւկսւն ի^նչ քայլեր կարելի է
նկաաի ունենալ այս մարզին ւքէջ :
որակ չէ î Զեմ ըսեր թէ մտաւորական
որակ չկայ , բայց եղածները բացառութիւններ են :
Ս եր մողովոլրդը
չատ բան
չունի .
րայց պէտյյ է խելրը առաւելադոյնս զարդարն է ու մրցակցութեան մակարդակի
հասցնէ : Ասիկա պահանջատէր
ը//ա/ու
ձեւ մըն է որ պատճառ կը դաոնայ որ
ազդու միջոցներով
մեր պահանջքները
զոհացնենը, փոխանակ պահ ան Հա տիր ութեան մասին միայն խօսելու ՛.
Հետեւաբար
կատարուելիք
դործը
նախ հարցերուն ,
հ արցադրո ւմներ ուն
բնոյթը
փոխել է.
ատով աշխարհը
տարբեր կը տեսնուի ,
բայց
պէտր է
ուզել ատիկա • սլէ/ոը է ուզեմ արղելրներս
Որրան
հորիզոնս
լայնցնեմ , ար դելքն եր է ս անկախանամ ,
պահանջողի ււէալ ^իբ^ին աւելի։ կը մ օ֊
տենամ. հարցերուն որակը կը փոխուի :
Այո դործոզո լթիւնները նախ դլխոլ մէջ
պէտք է տեղի ունենան : Որակը իր ու<եականութեամբ մեղ նոր յարաբերսւթիւններ ու
մէջ կը դնէ եւ որակ մը չի
կրնար
չգնահատուիլ։
Վճռակամութեամբ
մը որակ
հետապնդելը անպայման իր արդիւնքը 1լ ունենա յ» այղ
արդիւնքներուն մէջ կան նաեւ քաղաքա
կան դրական հետեւանքներ :
Այն դրամագլուխը զոր Հմայութիւնը այ
սօր պար տա ւ որ է արագօրէն զարգացնե
լու , իր մտաւոր կարողութիւնն է : Ատով ,
թէ՛ Հայաստան թէ՛ Ափիւռք նոր վիճա
կի մը ^ենթարկուին :
Արեւելեան ճակա տա դրա պա չտ ո ւթի ւնը
Ո չինչ կը բերէ » դուն որքան ալ խնդրես
Ո* ուս էն որ քեզ պաչտպան է , չի պա չտպա
ներ յ քիուն պիտի ս տեղծե ս տա լիքդ ՝ որ
ոյ է սղի ուզեսյ

ԵՒ

Պ- Փրակայի Պուտափէչթի ել վարչաւայի մէջ ամբո12 տարի Արեւմուտքի
մտա ւոր ականներ ՝
յատկապէս
փիլիսո փան եր ՝ հսկայ ա չխտտանք տարին՝ հոն
դի տա մ ո զո լին եր ըխ^լով : ք*այց պէտք
է
ըււել որ հոն կար պատրաստ գետինը եւ
հետաքրքրութիւն : Ատիկա այսօր տուաւ
իր արդիւնքը*. Ա եղի կը մնայ նոյն բանը
բխել*. Ամէնէն կար եւոբներ դրումն է ասի
կա :
Սնհրամեչտ է ՝ եւ այս մէկը առանց է-

լիք՜իսթ՜ 1ԼԼԼաԼոլ էլկր՜ ունենա լ թէ՛ Հա
յաստանի ՝ թէ1 Ափիւռքի մէջ*. Անհրտմ՜եչտ
պարտականութիւն է ամէն բնագաւառի
մէջ էլիթ- ունենալ ու
ատոր ստեղծման
հոլովոյթին մէջ ի վիճակի ըյյա յ կեթթոդուրս դա լու :
Հաւանաբար ամէնուն համար
ակնե
րեւ է որ հայկական կազմակերպութիւններու անդամը անձեռնհաս ձեւուէ բոլոր
մարզեր ուն կը տիրէ : Մ արզերոլ
խանո ւթեան ըմբռնումը բացակայ է մեղ
մէ *. Տնտեսագէտը երբ տնտ եսագէ տ է ՝
դերձակը դերձակ՝ մտաւորականն ալ
պէտք է մտաւորական ըլլայ *• էլիր-^ լՂէտք
է նաեւ միջա զդային չափանի չ ունենայ :
կարե՜եմ որ ահա՝ հո՛ս է Հայութեան
ներդրումի մարղր ՝ մինչ մենք այլ ւմեղ
հարցադրումներու կը մտնենք î
Աեր մ՜ամանա կին լաւագոյն
մար տահրաւէրներն են ասոնք՝ որոնցմով
^_րր~~
նանք քարացած կաղապարներէ
դուրս
ելլել ♦ անօգուտ է ա յդ կաղապարներուն
դէմ պայքար մղելը, պարզապէս պէտք է
Ո* րի չ դործ կատարել :

f

Տեսակցեցաւ'
/£♦ Թ*

de Lisbonne

ting» ou «Action Painting» (p. 13).
Ce
que soulignait également André Breton
en 1945, dans le texte du catalogue de
l’exposition à la Julien
Levy Gallery,
lorsqu’il décrivait Gorky comme un «fil
conducteur»..
Pour Breton, Gorky s’ap
parente au mécanicien, à celui qui dé
monte et remonte ce qu’il appelle,
en
reprenant la métaphore très classique de
l’horloge, «le ressort caché». L’art de
Gorky ressortit donc au ductile, il tra
vaille l’hétérogène,
élabore un monde
«analogique», celui des formes hybrides
définies par Breton: «j’entends désigner
par hybrides les résultantes qu’est amenée
à produire la contemplation d’un spec
tacle naturel en se composant avec le
flux des souvenirs d’enfance et autres que
provoque l’extrême concentration devant
ce spectacle pour un observateur pourvu,
au degré le plus rare, du don d’émotion»
(p 11). Dans un texte stimulant, Bernard
Blistène se penche sur le problème phé
noménologique de «l’advenue de l’œuvre
d’Arshile Gorky». Il repère, dans le style
de Gorky, marqué par l’excès et l’al
térité, la question du sujet liée à celle de
la dette (qui nous rappelle encore la dette
de Cézanne envers la peinture et en pein
ture: «je vous dois la vérité en peinture»),
à cette confrontation
infinie avec les
tableaux du passé, avec la mémoire, à cet
étirement entre l’Europe et l’Amérique.
La ductilité signalée par Breton, devient,
chez B. Blistène, «dilution», «état déréj
lictoire» (p. lll)que Gorky atteint avec
l’œuvre The Pirate 1.
La
«porosité»
(p. 112) propre au travail de Gorky nous
mène au silence post-langagier, ce n’est
plus une image que le
tableau révèle
mais bien une façon d’être au monde.
Dans son essai intitulé «Arshile Gorky
et l’Arménie», Konrad Oberhuber écarte
Gorky du groupe surréaliste comme du
groupe expressionniste abstrait et affirme
l’existence d’un style original et insolite
dont il cherche les sources que
l’on
dira «structurelles». K. Oberhuber prend
la série «Atre en Virginie» pour avancer
son idée concernant la structure spatiale
propre à Gorky. Sans craindre les contra
dictions, il écrit, d’une part,
que «les
figures planent, absolument libres dans
l’espace, dans un équilibre autoportant»
(«in einer sich selbst tragenden Balance»
p. 98). et ajoute, d’autre part, «Les for
mations [en fait, «Gestalten», c’est-à-dire
les «formes», dans le texte allemand] à
l’intérieur du tableu se caractérisent, il
est vrai, par des signes extrêmement mo
biles et vivants, mais leur répartition ne
répond pas aux lois d’un équilibre intrin
sèque: elles s’ajoutent
les unes
aux
autres avec une sorte de rigidité si l’on
considère l’ensemble de la composition»
(«.... nicht nach den Gesetzen einer ihnen
innewohnenden Gewichtsbalance, sondern
fast starr un im Hinblick auf das Ganze
der Komposition zusammengefügt»(p. 99).
Dans cet équilibre autoportant qui n’est
pourtant pas un équilibre mais un assem
blage, l’auteur cherche ce qui fonde la
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quelle baignerait l’œuvre de Gorlw i

K. Oberhuber ce „'es, plœԷէ
du rapport prédominant de l’œuvrp ,
Gorky à l’Europe ou à l’Amérique J
importe mais celle du partage entre JJ
rient et l’Occident. En somme, Gorh
pense arménien mais parle européen^
ricain: «Gorky est européen et américain
,par son langage formel et sa manière de
travailler, mais il est arménien de par sa
structure mentale,
déterminée pi
rapport à l’espace et au monde objectif
cpii révèle du domaine asiatique plu’s
vaste» (p. 105). On reste pantois. L’expres
sion «structure mentale» nous entraîne ici
dans un champ tout opposé à celui du
structuralisme, dans lequel l’auteur oublie
superbement tant
l’universalité de ]a
structure langagière que la grande leçon
de Lacan [pour aller vite: l’inconscient
est structuré comme un langage: le réel
(impossible) est inséparable de l’imaginaire (l’image, l’illusion, la Gestalt) et du
-symbolique
(le langage,
le Nom du
père)]. C’est-à-dire que si Gorky tient un
«langage formel» américain et européen,
il est absolument impossible à K. Ober
huber comme à quiconque, de découvrir
une «structure mentale arménienne» puis
qu’il n’y a pas d’indices. Réciproquement, si Oberhuber lit de l’arménien dans
l’œuvre de Gorky, cela signifie que son
langage formel est arménien. Ensuite, à
supposer que la question de la race ou de
l’origine ethnique soit pertinente concer
nant la lecture d’une œuvre d’art, la lan
gue et la culture arméniennes faisant par
tie de la famille
indo-européenne, la
structure mentale de Gorky est indoeuropéenne (2). Il suffit du reste déliré
Baltrusaitis” (dont les
études prennent
justement pour point de départ les orne
ments des églises arméniennes) pour sai
sir l’émergence et la récurrence de cer
tains motifs dans toutes les cultures.
Le texte
richement documenté de
Matthew Spender, «Origines et dévelop
pement de l’œuvre dessinée de Arshile
Gorky», démontre de façon intéressante
les sources multiples de l’inspiration de
Gorky. Parmi elles, et outre celles que
tous ont citées (œuvres de Picasso, Miro,
Masson, Matta, de Chirico ou encore Le
miracle de l’hostie d’Uccello....), Spender
signale l’intérêt de Gorky pour l’écorché,
celui de Cézanne, mais aussi cette étude
anatomique du XVIIème (Amé Bourdon),
illustrant un article
de Michel Leiris,
«L’Homme intérieur», paru dans la revue
Documents en 1930. Et encore, les tissus
péruviens, coptes, égyptiens ou le Grand
Verre de Duchamp. L’auteur

rappelle a

technique perspectiviste de Gorky rap
portée par Julien Levy: «Sa rnétho e
consistait à relier
toutes les distances
entre lui et les objets, en un point in՝a
ginaire; il élevait une boite d'allume®5
devant ses yeux (littéralement et non pas
figurativement) et de là il fixait un po>n
auquel il reliait tout ce qu’il avait eu»
lui, plutôt que la ligne d’horizon» (p- ՛
Spender, insistant sur l’originalité
Gorky, en relève le caractère vivant
à son éclectisme; on peut alors tegre
qu’il fasse, in fine, cette concession ®
peu surprenante à la mode en v°y
Gorky comme «le premier héros UP
modernisme» (p. 40)..

(1)

ROSE Barbara; La peinture am«

icaine, Genève, Skira, 1986, p- 7
(2) Il faut également tenir compta3 J
attitude même de Gorky dans e co
méricain: «Gorky, qui était o se
idée que la culture était europee^ r
’éfinition, qui en revenait tou]°u
laitres anciens et modernes, et ց
ait sur lui en permanence un Pe • |(r
’e reproductions d’Ingres, déc ora
.an
la ronde qu’il serait comblé
tteindre «un petit peu» de a q
^rl
'icasso». Cf. greenberg
t Culture, Paris, Macula, 198», P-
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Կիրակին բացա.

^■դհԿՒ՚ւ է ղ՚՚լիրերական
ԼճՒն
ափին, ուր Գառղու եւ կինը եկած են քիչ
կ հանգիստ զանելու z Հանդի ո աը , Գ«»ռ{«/, <»»'’"/'. թհրեւ" ԳՒսւոլյւ ր՚"ոը ւէ »
it l""Z7'/'/7 աչթաաելէ , պանդոկի
ղեակին պատու հանին դէմ* տեղաւորած

ՆԱխՕՐեԱւյԻ ն—

ԴԱՌԶՈՒդ

—

հետ

^սեղանին աո Ո,.: Կը դծէ , աղա տօ1’Ր
: Ազատութեան , ասելի
փյ. աղատադրման հաճոյքը ղո ը կը
Հայելէ Մ-նոսքի եկեղեցւ ոյ նկարազարդ.
Ա վերիււնալէն ի վեր , նոր կորով մը
է նկարիչին ,
«աղատն Գառղու»
ղխի ր՚վր Հահնուր : Արդարեւ. աւելի
լան հինդ, տարիներու տքնական ՝ հեւ ի
^լաչխատանքը, ջիղերու պրկումը, չեն
սակայն իր վրայ :
Աիչա նոյն
կէնւունակ ,
եռանդուն ,
աւելի
քան
էրբէք երիտասարդ մեծ վարպետն է ,
որու հետ
ր աթուն ունեցանք
մամեր
ահյ/ձելու, Մ ան ո ոքի եկեղեցւոյ պաչ.
տօնական բացումէն հազիւ ամ[ա մը ա-

ոա£ :

**
*

Սղդային բնոյթ ունեցող
հանդիսութքււն մրն է այս բաց ումը , որ կը կատար
ուէ Սեպտեմբեր 20-/'î< $ հարաւային Ձ)րրսեոայի եզակի Փր nifան սfi այս
անկթնը y յքանոսք^ նոյնբան անծանօթ y որրսն հանրածանօթ (իիոն ո յի շն ո րհիւ :
Հող[ւ եւ բնութեան այս երդասաց ը> որ
ձերմեց [՚ոկ սլատերաղմի երթալ y

իր մա-

Գրեց՝

ԱՐՓՒԿ

ՍԴՍԱՔեԱՆ

փ/ անդին պիտի հանդիպէր ն կար իչին y
nHnL հոգին ալ ա յնքան իւռաէած էին ղէնթնդանօթները y հրթիռները։ Հան11ւս[ումը} անցեալին y տարրեր նաէոասեսուաե- էր t
Գառզու պիտի տեսնէր
^{>ոնոն անոր մէկ
նկարաղարդ^առթիլ՝ բայց y դր աղէտը

հրաժեշտ

սուսւե էր կեանքին ու ժամադրութիւնը
fil" LUI ե յ
^յ,յ°ր y նկարիչը եկած է գրադէ ա ին
սիրած հողին վրայ , ու մատուռի
կպ^տերուն յանձնած իր ամբո il վառ
^տմադրոլթիլնըլ fiutjg , թողունք
սկսաւ.

"(fit պատմէ մեղի թէ թնչպէււ
“J" ամբողջ^ .

’ Lf տարի առաջ էր որ ճանչցայ տոք.
P ՆիԷղր ; Աց նկարիչ մը կը Փնտռէր
P 'Փ ■ ան . Փրովանսի փառատօնին հան.
Տ?1պատ111ԱԱտէ: ՐբՒ էւ այդպէս
1 սէր յսւբաբերութիւնները : "հանի
Լ աարի եւոք ; եկաւ մօտս ու սեղանիս
նետեց- աւերակ մատրան մը նկար.
W• Ա1ւալասիկ , ըսաւ, ձքեզի համար է:
է
ասՓ«մ մէջ «Յայտնութիւնը» պէտք
Ï • Տեսած էը 1957-ի ցուցահանդէսս
Sfeu P?CalyPse)) k անկէ տպաւորուած էր :
տԼր? պաէԱտւաւնեՐ՝ հիւլեական գոր.
եէան Տ;
: քաղսւքակրթուէքաՈՈնս11Րե ռա>1Ա1յրՈ1՜ՂքՐ ’ մԱտդԸ Ոթ 1ւ’աէև
8կ?„ ’^91փա, տառացի, Ա. Յովհան.
à'"'1 տ,րաLFMb չէ, այլ մթնոլորտը,

կրնաս
ւԱս11լԻ: Առարկեցի թէ չէի
^‘ո֊նեո արասւԲ շէէ, զանազան պատ.
^սձ?աււէ9ի’ muipbf եւ1ն-: Տէզի չը«Hte „op^ մէ11ր’ ւ1նոէ1 էսՒ > bPPluaf
մւսսալւլէ : Գացինք Մանոսք :
ճնո^լ111՜^’ սւասմ7էը Կը Փւէ1Wu>À ^1ՈԱէր : Ա9Դուեցայ , աւելին՝
9էք, յռ Ա1տւած մրն էր: Երեւակայէէււ‘'Ոնլյլ Գ>սրոլ սկիզբի, (înp-դասական
մքն է , բաւական հազուադէպ
lmPhlhf

’

! ^Կհցիկ պատեր կային
Կտրիչի մը համար' քաշո.

CARZOU travaillant sur la «Femme-arbre» dans la partie
de son «Apocalypse» consacrée à la renaissance de la Terre.

զական: Խօսեցանք, վիճեցանք պայման,
ները շատ երկարօրէն, ի վերջոյ > հաւա.
(էութիւնս տուի : Հինգ տարի առաջ էր :
Օկսանք ուսումնասիրել, տեղւոյն վրայ
տեսնել թէ ի՞նչ կարելի էր ընել : «Յայտ,
նութեան» ունեցած պաստառներս, մա.
սամբ չէին համապատասխաներ, ուրիշ,
ներ կը համապատասխանէին: Աւելցնելիք
կար, ստեղծելիք, հսկայ աշխատանք մը
մը կար տանելիք: 1986-ին, պայմանագիրը ստորագրեցինք եւ սկսանք աշխատիլ .
Քիչ մը ծանօթ էի Աանոսքի, գացած էինք ժիոնոն տեսնելու, կեանքին վերջին
շրջանին, գիրք մը պիտի պատրաստէինք
միասին, չեղաւ :
«Նախատեսածիս շատ աւելի երկար տե.
ւեց: Հարկ էր աշխատանոց մը գտնել:
Կանչեցի այն յարգարոզը, որու հետ աշխատած էի «Փերիքոլ»ի ատեն, ծանօթ էր

մը, րայց' շատ կարեւոր ըստ ինծի - Հա.
յերու ցեղասպանութիւնը, որ մոռցուած է
այսօր, մաս կը կազմէր Ե- դարու բար.
բարոսութեաճց : Ցեղասպանութիւնը ահա.
՛լոր բան մըն էր: Ամբողջ Եւրոպան խօսե.
(ցաւ այդ մասին: Ուրեմն, մաս կը կազ.
մէր : Հայ եմ : Որմնախորշ մը կայ քովը'
ուրիշ մը' Հրեաներու ցեղասպանութիւնն
է: Այդ որմնախորշին մէջ, տեսակ մը
զինուորական կայ , ոտքի, երեք գլուխնե.
րով' Ապտիւլ Համիտ, Թալաաթ հ Քեմալ ,
որ շարունակեց եւ եզրափակն g ցեղաս.
պանութիւնը, կը հանգչի գանկերու լեԵւ զուտ նկարի չին կողքին , րէ-եր ունե.
րան մը վրայ , ձախին' Հայաստանի բնա.
ցա՞ծ է արդեօք հայ ն կ ար իչր Î
նկար մը դրած եմ, աւերակ եկեղեցիներ
«Հայկ- ծագումս դեր խաղաց ման. ել հայրենի այդ բնանկարին առջեւ, ձի.
րամասնութեան մէջ, մանրամասնութիւն աւորներ կ'անցնին, Մոնղոլներ սուրերով,
մըն է, ինչպէս պիտի ըսէր Պ- էը Փէն:
Ամբողջութեան մէջ , մանրամասնութիւն
(Շար-ը Դ- էջ)

գործիս, խելացի մէկն է, Սիմոնինի, եւ
սկսանք : Այս հակիրճ պատմականն է :Թա.
ղապետութիւնը ուզած էր փրկել այդ
փլատակ մատուռը, որ յաճախորդներ ու.
նէր առեւտրական կեդրոնի մը վերածե.
լու համար: Կը դիմէր ուրեմն ՏոքթՆիէլի, որ ծանօթ անձ մըն էր շրջանին
մէջ, անդամ էքսի փառատոնի կոմիտէին,
ան ալ, 1957-ի ցուցահանդէսիս պատնա.
ռաւ, կը խորհէր իմ մասիս եւ այսպէս
ճամբայ կ'ելլէր ամէն ինչ» :

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՈԱՋ

Էջ 2, Կիրակի, Սեպտեմրեր 8, 1991
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բեր ո, թեան մէջ որ մենք կ„,ե
րերութիւն, գերիվե՛ր տարբերի

ւր

եր
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աշխսռո անքին '^էջ՝

խօսքով'
դրական դործը
տարբերութենէ մը, ղոը մեկնարՀ ք
"ր :Ւ ՚1րն--ր յտւակնի, տմրո ,ո., լ լ"ւել եւ նուաճել, ինչպէ ս պլ։տ, Լ

Ո1 “

շաղր ո ւթիւնը գլխաւորաբար պիտի սեւե
րէ.ենր դրական դործերու. մ ե կն աբան ո ւ՜թեան վրայ՝ ի մասնաւորի քերթողական
երկերու*, քերթողական այն երկերու՝ որոնք ի դիմաց աւանդական բանաստեղ
ծութեան 5 կը մտահ ո դո լին մեր բանաս
տեղծս ւ թե ան մա շած նկարագիր ուԼ եւ 1լ որոնեն էքերահիմնումի ուղին*.
1՚նչ ”1՛ ձ՚եղ կը հետաքրքրէ ՝ դրական ՝
ի մա սնաւորի քերթողական դործեր ո ւն
մէջ՝ այն ալ նորոգումի փորձն է՝. bnpnդում որ կր ջանայ ցնցել՝ քայքայու
մի՝ ղեղծում1՛ դացոդ բան ա ս ւո ե ղծ ո ւթի t նր ել 1լ լ, ձդաի բո լոր ո վին նոր սկիզբ մր
տալ անււր ՝ նոր կեր սլար անք մը ՝ առանց
անպայման կառչած մնալու՝ իրմէ առաջ
մինչ այդ գոյութիւն ունեցած ձեւեր ու*.
Ասոր համար է ո ր ՝ նորի մտահ ո դո ւթեան
լոյս ին տակ ար տադր ո ւո դ դործեր ը ՝ կր
ներկայացնեն եւ 1լ ար աւսյա յ տ են բաներ
որ բոլոբովին արտասովոր
կը թուին
անցեալի եւ աւանդական արտադրութիւններու բաղդատմամբ*. Աւանդականի հինg ած կերպերէն խզուած ՝ բան ա ս ա ե ղծ ո ւթիւնր նորոդելոլ հարցաԼ զբաղող ստեղ
ծագործ ո ւթիւնները ՝
ի յայա կր բերեն
նոյն ատեն մակարդակ մԸ որ անմիջա կանօրէն կր կասլուէէ մեղի՝ մեր այմմկականութեան ՝ մեր կեանքին ՝ եւ քիչ մըն ալ
ապագային : X,nբոգում' կը նչանակկ բա
նաստեղծական
համա կար րլ էէ ու մտածող ութ եան փոփոխում՝ ուրիշ մակարդակ
ներու յայ տնա բեր ո ւմ ՝ արուեստի եւ ար
հեստէէ վերաձեւաւո ր ո ւմ *. վերջապէս բա
նաստեղծական աշէսատանքը մեղի
հա
մար արմ անէւ կր դառնայ մեր ուշադրութեան ՝ ե րը ան ՝ էսն դր ա կան դարձնելով
հանդերձ աւանդ ականը՝ կր յս՚ջողի մեզի
առաջարկել բանա ստեղծո ւթեան ե. կեան
քէ/ վերա բերետ լ՝ մինչեւ այն ատեն զո յութթ ն չունեցող տեսութիւն մր *.

/Հ, ս օրին ակ երկերու վրայ մեկնաբա
նական աշխատանք մր ՝ մեղի համար նըսլատակ ունի՝ ույդ Հան ս ո վո բ}ին ներսը
պահուըտած բանաստեղծական
ճշմար
տութիւնք/՝ առաբ կա յա կանօր էն ի յայտ
բերել՝ որեւէ ղնահատումէ եւ
արմէքի
սահմանումէ առաջ* Գմրախտաբար աI ան դա կան քեն ա դա տ ո ւթի ւնը ՝
ա յնպէս
իե չպէ-ս որ տա կա լին կ'իրագործուի մեր
մօտ } կը կա յանա յ դրական դործերու շտ տ
տրտաքին եզրերու մասին դիտողութիւն
ընելուն մէջ*, Եը կա յանա յ ըստ տյն չա/իանիշերուե որոնք կր կո չո լին արժ՜էշ ոռի եր՝, *ք*նն ազատութիւնը իր այս կեր
պին մԼ ջ՝ որքան տլ որ գոյութիւն
ու
նի՝ (սորքին մէջ գոհացուցիչ չէ՝ որով
հետեւ չի՛ թա ւիանցեր դրական դործեր էն
ներս : Ասոր համար է որ մենք մեր ուշադրութիւնր կր դարձնենք դէպի
մեկ
նաբանական ա շխա տանքը ՝ ՈԸ[Լ
աւելի
(/ամանակը ունէ/ յամենալու դրական գոր
ծին վրայ :
պաչտօնր եթէ նոիր
ձեւաւոբումով անկասկած կը յղուի անց
եալ կերպերու :
Արդարեւ մեկնա բանո ւթ1,լ-նր շատ հին մամտնակներ է ի վեր
կապուած է Ա . Գրոց : Յայտնի է որ ա ս տո ւած ա շն չա կան աւանդութիւնը ՝ իր
ըԱա
տեզծման օրերէն իսկ , ղուդահեռ ունէր
մ եկն սղական արտադրութիւն մը՝ յաճախ
բերանացի :
Այղ արտագրութիւնը
կր

րչլաբ 3 . Օշական , Աւանդական
խոնարհութիւնը, որ թերեւս
բուն թոլեցալ
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•Րրիստոս, ի՛նք ալ, յաճախ կը կիրար.
հ^Ը մեկնողական մեթոտը, օրինակ' ՛Լու.,
կ ա ս ո լ Ալ. եւոարանի 2հ:.ըգ ղլխուե լքկջ կը
֊.անդիպինք. - «Եւ. սկււեալ ի Աու/սիսկ ել.
յամենայն մարգարէ1՚9ն' մեկնէր նոցա որ
Ւ^՚չ յամենայն դիրս դրեալ . էր զնման է} *.
Ուրիշ տեղ մր միեւնո յն ղ լուէս էն' կր կար
դանք*- «Եւ ասեն զմիմեանս՝ ւմ շ իսկ ել
սիրտք մեր ճմլէին ի մեզ մինչ էսօսէրն ընդ

խորքին մէջ պէտք է թելադրէ ոել, Հ'՝
նա բանի օրինավիճակը, Օրինավիճա,
որուն համաձայն դրական գործր L
նայ միշտ ղերիվեր ներկայոլթի^ յէ
Ս֊.1" ՚ւԿ՚է"1ել՛ ներկտյութիւնը ան
պէտք չէ հասկնալ երբեք իբրե,

1"

գործի րտցարձակումը , Գրական գոճ
բացարձակ յարաբերութեան լքէջ չէ
■ւա(։սԳԿոՀ՝!.

Անցեալի

մեզ զճանապարհայն եւ. ո՛րպէս pUlfilUJp
մեզ զգիրսդ •
Յիսուս կր կիրարկէը նաեւ առակներով
'խօսելու եղանակը ՝ [lUiJ3 երբեմն
կու
տար նաեւ անոնց մեկնաբանութիւնը՝ իր
առաքեա լներու պահանջքին վրայ : Այս
պէս Մ ատթէոսի Աւետարանին ճ^րդ եւ
ՀՀ-րդ դլո լիւներուն մէջ
կը հանդի պինք
հետեւեալ տողերուն • - «Զայս ամենայն
խօսեցաւ Յիսուս առակօք րնդ մողովուրդրսն ՝ եւ առանց առակի ո չին չ էսօսէր րիգ
նոսա* ղի լց g ի ասացեալն ի մարգարէէն՝
բացից ա ռա կօք ղբեր ան իմ ^րխԵցից ղծածկրեալսն ի սկզբանէ աշխարհի : Յայնժ՜ամ
թողեալ 3 իսուս ի զժողովուրդսն' եկն ի
տուն* մատեան առ նա աշակերտքն նորա
եւ ասեն՝ լքեկնեա մեղ զառակ որոմանցն
ագարակի} (Ա* տթ * Գլ* (Ժդ *
հմր * 36) ։
«Ամենայն տու5,/, զոր ոչ անկեաց
ՀայԸ
իմ Երկնաւոր' էսլեսցի*. [Ժոյլ տուք ղնոսա * կոյրք են' կուրաց առաջնորդք* կոյր
կուr/' յորմամ առաջնորդէ ՝ սէսա լէ ել եր
կոքին էւ էս ո ր էս ո ր ա տ անկանին : Պ ա տա ս֊
էսանէւ ետ նմա Պետրոս եւ ասէ՝ մեկսհսւ
մեղ դա ո ա կ ս ղա յ ս » (Մ տթ * դլ • ժե • հմր *
15) :
IT ի ջան կեա լ այս մի քանի օ ր[,ն ակներ ր
մ է էը երեց ինք g ոյց տալու համար մեկնա
բանութեան պա շտօնավարութիւնը
վ^րրիստոսի վար դա սլե տա կան
դործունէութ եան մ էջ :
Մեկնաբանութեան մեր այս ամփոփ
ներկայացումով ՝ ուր էսուսափեցանք ան-

ս եղանս ամենալիցս հ ո դեւոր
էս որ տ կօք
ղնկէն առաջէէ
ամենայն ժողովրդեանն}
{ւլրուադ.Ա*՝ պրբ* մա .) յ Փարպեցի ւո յս
տեղ յստակօրէն
կը սահմանէ մեկնութիւնը իրը ել «ղծածուկս մարգարէիցն էէ
յայտնութիւն բերել}՝ այսինքն' մեկնիչը
ծածկուածն է որ կը բերէ լոյսին ՝կը յայտ
իւ ա ը եր է : Այդ ծածուկը ՝ ինչպէս կը տես
նուէ/ Փ տր սլեg ի ի տողերու շրջանակէն ՝
"•րդկն մարդարէական էսօսքն է՝ եւ մեկնարանր իբրեւ «հոգեւոր էսո ր տ իկ} զալն
կ ր դնէ մ ո ղո էէ ո t ր ւլվՈւ առջեւ : Ասիկա կր
նշանակէ զանազան
բաներ :
Առաջին'
աստուածային էսօսքր կամ պարզապէս գրրո ւ թիւնը ՝ մեկնաբանութեան
պէտք ու
նի՝. Ա ե կնա բան ո ւթիւնը ղո յութեան իրա
ւունք ունի ճիշդ- անոր համար որ դրու
թիւնը ունէէ ծածուկ ՝ ինչպէս որ ^Ըսէ
Փ*սրսլեցի՝ թերեւս չտեսնուող՝ Երկրորդ
իմաստներ ՝. Զ՚եղէւ ծանօթ ԸԼյ_աԼոլ~
ոC
քբ ի ս տոն է ական
մեկնողական ղսլրոցնե՝ 1լ ենթադրեն իմաստային
քանի մր
մսէկարդա1լներ ՝ տառացի՝
պատմական.՝
էիս [սարերու կան եւայլն*. ՅտյտնԷէ է որ այս
մակարդակներէն միայն տառացին է որ
ղիւրաւ ընթեռնլի է* Ծածուկը կր մնայ
մեկնիչէւ վերծանողական աշխատանքին եւ
կ'իմաստաւո բուի
մե1լ1ւիչէւ
ներկա յու թ ե ամբ յ
Երկրորդ' մ ե կնաբան ո ւթի ւնր կ}րլյայ
է/րրեւ «հոգեւոր ի/որտիկ} ՝ դոբծած եյ ո վ
Փտբպեցիէւ խօսքը՝ այսինքն անիկա կե
նս/ր ut ր է եւ. կեցուցիչ • Այս դիտողութիւ-

մեծ

գրողներու երկերոլ լ

մաստները ո՞րչափով լիովին նուաճ„,^
կրնանք նկատել, եւ ո՞ր չափով, հա^
ոակ
իրենց յարաբերական
թափանցի
կութեան եւ մատչևլիութեան , անոնք լի,,
վին հասկցուած են, Կրնանք նոյնիսկ
սել , ո՞ր չափով ցանկալի է անոնց ի,ոլ,.
քին ամբողջական Տ^՚նօթացումը, որ պի
տի կրնար միայն ղանոնք աղքատացնել
ե, մե II ցնել :
Մամանակակից

բանաստեղծութեան

պարադային, մենք կը գտնուինք առհա.
սարակ փորձառութեան մր առջեւ, „ր
խնդրոյ առարկայ կր դարձնէ մեր լեղ.
ուական ել ըմբռնման կերպերը, այն չ,„.
փով
որ անիկա կը հեռանայ աւան,լա.
կան կաղապարներէ : Կարծէք թէ յ֊ամա.
նակակից բանաստեղծութիւնը կր ,ղ,„.
կէ իր տարբերութիւնը ընկալեալ ձեւե.
րէն եւ մարդկային լեզուի րարելոնեաե
սովորականութենէն ,
կարծէք՝
կ՚ուղկ
դառնալ րո լոբովին իւ բայս։ տուկ լեղՈլ
մը, որ ունի իր իմաստային ղանս,ղան
ւ/ա կա լւ էլ tu կհելւլւ ՝.
Մ ե կն աբան ո ւթի ւնը , ա յստեղ է որ կը
ձվւջսէմ ակ եւ ուեէւ կ ատար ելիք դեր մը՝,
Անկասկած շատեր ՝ պիտի ուզեն մտածել
օր րանաստեղծութիւնը ի վերջոյ կր վե.
ր արեր էէ մարդկային ապրումներու* թէ
րանա ս տե ղծո ւթի ւ^է
1լ ասլրինք ՝ եւ ա*
նոր մասին մեկնաբանական աշխատանք
մր ուV' հ ա կաբանա ս տեղծսէ կան հանդա*
մանք՝. Եարելփ կ նո յնպէս դիտել տալ որ}
ր ան ա ս տ ե ղծ ո ւթ ե ան
մե կնա բանութթնը
կր սահմանափակէ՝ չըսելու համար՝ կը
բանտարկէ բանաստեղծութեան դործը I
եւ. իբրեւ ա յդ ղո յութեան իրաւուն՛ք չՈԼ*
նի,
Այս շատ յար ւլե լի դի տո րլո ւթիւևեերը՝
որ նորութեան մը
նկարագիրը անգամ
չունին՝ կը միտին անկարելի դարձնել

ԳրԵց'

Ն Ո Ր

4.

Ա Ն

եՊՒՍԿ.

ՋԱՔԱՐԵԱՆ

մեկն ա բանական ա չխա տանքը :
մէջ
մե կնա բանո ւթիւնը
աւելորդ

կը

ղար ձնեն :
Արդ ) 1'^չս1^ս 1Լսէ*Ե^ վԵոԼ> բանաս տեղ*

Ս ե կնա բանո ւթեան

շիւ. են հայրաբանական այն երկե.
ԸԸ , "րոնք կը կոչուին Ա Լկնութիւն ։

կրօնական termine^ ՛

Ս եկնաբանը կը յարաբերի գործին հես,
բայց անկարող է զայն լիովին ճանՀ
լու, եւ նոյնանալու անոր հետ,

l՛ Ւ յս՚յտնաբերումն է առ հասարակ ՝

ստեղծէին մեկնողական դպրոցներու վարպետներ , ուսուցիչներ , որոնք կը
փոր.
թարգմանել
ա ս աուահսւ ,ն շա կան
հատորները : Ո՛չ թէ անշուշտ որովհետեւ
աստուածաշնչական աւան դո ւթեան
լե
ցուն տարբեր էր խօսա կց ա կան էն ՝ այլ որո վհե տեւ այգ աւանդութիւնը հարկ էր
-.ասկն ալ ՝ ու փոէսանg ել անոր իմա ս տնեl՛բ՝ Եբրայական եւ
ա ս տո ւածա շն չա կան
աւանդութեան
մէջ՝
էԼոԸ քրիստոնէու
թիւն ր մ առանդեg ՝ Աուրր Գիրքը՝
մա
նաւանդ Հնղամա ւոեանր ՝ կը ներկա լան այ
է/րրեւ Աստուծոյ էսօսքր մարդկային լեցու
ին մէջ ՝ եւ այղ էսօսքր բացարձակ Ըէէալով հանդերձ
կը կարօտէւ րացայայտումի՝ բացա արութեան ՝ յստակացումի աշի/ ա տանքին :

"'՚

շուշտ մանր ամա սնո ւթ են է ՝ ի յայտ կու
Դս՚յ ո Ր մեկնաբանութիւնը խօսք մըն է՝
նաէսասլէս արդէն դրուած խօսքի մը մա
սին *. Այդ էսօսքր սու րբ կը նկատուի ՝ որո վհե տեւ այնտեղ կը բանէ/ ա ս տո ւ.ած այ/։ն չոլ-Եչը* Եսքյց այո հանգամանքը կը
վԵրաբԵրի նաեւ ո՛ չ սուրբ գրականէէ պար ա ւլ.ա յ ին :
Ա եկնողական Էսօսքր՝ հ ա կառա կ անոր
կամ զրո/ ած
ԷսօսքԷէ մը սրտէն՝ ըստ ինքնեան
ուրիշ
խօոք մըն է : Րույց անիկա կ'ընղուն ի դե.
ըիւԼեր տա րրեըո լթիւն մը դրոօաե֊ խօսքին
եւ. իր միջել . ասոր համար կրնանք րսել
որ մեկնողական խօսքը խոնարհ է , ւս յն
չափով որ չուզեր ւլրւսւեչ, նուաճել այղ
ղերիվեր տարբերութիւնը ,
ել զա յն կր
յարդէ, իր մտադրութիւնը
չէ՛, յայտնուաե կամ դրուակ՛ խօսքին դիրքը դրա'-եէ, այլ պարզապէս կ'ոլղէ զայն մէկին
ո1՜ J"տակ դարձնել եւ զայն առաջարկել
“՛յէ մարդոց ,
ւսյսինքն ընթ երց ո զն եր ո լ
կամ լսողներու ուշադրու թեան : Սակւս յն
մեկնողական խօսքի խոնարհութիւնը կը.
րա ւոր ա կանոլթիւն մը չէ } քանի որ անի.
կա կր ձդտի դլխաւորաբար ի յա յտ բե.
րել ինչ որ եաեկու աե է գիրերով , մարդ,
կային նիւթեղէն տարրերով :
Մեկնաբանական խօսքի այս կիրար կու.
մր պահպանուաե է նաեւ մեր մատենադր.
րութեան մէջ, եւ յաճախ չատ անսպասելի
տեղեր . Օրինակ' կ'արմէ այստեղ մէջբե.
րել ՛Լ . Փարպեցիի մէկ հատուածը ուր կը
խօսուի մեր թարգմանիչ հայրերու մա.
սին.. «Հանապաղաբուղխ հոսէին վտակք
յասողացն մեկնութեանց , որք ղծածուկս
մարգարէից բերելով ի յայտնութիւն' ,
t/բ կը մ ե կն[/ յա յ տն ո ւած

Ï/Հք այնքան ալ մա մ‘անա կա վր է պ չէ ըստ
մեզի եւ կր կարծենք որ Փարպեցիի դի.
լսողութիւնը ի յայտ կը բերէ մեկնողա
կան աշխատանքին մէկ էական եղրր ( որ է
ասլրեցնել, հոգեւոր ճաշն ու ճաշակը տալ
մողովուրդին , այսինքն' ընթերg ո ղ
հա.
ս ար ա կո ւ թեան :
Միթէ //
nP
վերաբեր ի մեկն ողական աշխատանքի այս մակարդակին , ր.
սել կհուզենք ա ս տո ւածա շհն չա կան աւան
դս ւիմե ան, փոխադրելի՞ է մամանակակից
դ րա կահոլթե ան ել բանաստեղծութեան
վրայ, որ կը մնայ մեր ուշադրութեան
կեդրոնը : /։ վերջոյ կրնայ ըսուիլ , ինչ որ
ի զօրու է Ա. Մրոց, ի զօրու չէ մամա,
նակակից աշխարհիկ ար տադր ո ւթիւնն ե.
րու-. Երնայ նոյնիսկ ըսուիլ որ մամանա
կակից այ1 ա բ տսէ ղ ր ո ւ թէ/լ1ւն երը այնքան
ալ արմանի չեն նման , բարդ ու բազմա
շերտ աւանդութեան բարիքներուն :
Ս.ւելորդ է ըսել որ մամանակակից դ ր.
րսրկանոլթիլնը ել
բանա ս տե ղծո ւթիլն ը
Ս- Գրքի հետ ո՛չ
մէկ կապակցութիւն
կրնան ունենալ : նոյնիսկ արտօնուած չէ
բանաստեղծութեան վերադրել՝ աստուա.
ծաշնչական կամ սրբազան խօսքի հան.
դամանք,
Օայց ել այնպէս բանաս տեղ.
ծութի,նր իբրեւ բանի ել խօսքի ստեղծման եղանակ մը, իբրեւ խօսքի արտադ.
բութիւն' կարելի է
հ անգի տո ւթի ւնն եր
դնել մեկնաբանական- կալուածէն ներս ,
ք-իչ առաջ կ՚ըսէինք թէ մեկնողական խօս.
քի հանգամանքը կը վերաբերի նաեւ ո՛չ
սուրը դրականի պարադային, ուստի մՀ.
մանակակից բանաստեղծութիւնը
իբրեւ
արտադրուած խօսք,
մեկնաբանութեան
աշխատանքին հետ, կը գտնուի այն յարա.

ծա կան մամա նակակից գործերը կր
հանջեն մեղմէ՝ ըմբռնումի նոր եղանակ*
ներ : ի] ա բկանք չէՌր մտած ել որ գրտկտն
դործերբ նորոդուին ՝ բայց անոնց րիկաէ
ման մեր կերպերը մնան նոյնը» կերպեր
որոնց շնորհ իւ կր կարդանք Պ ուրոնեան
կամ Օշական : Ա*եկնարանութիմեը ընթեր
Յողին
1լ առաջարկէ U,J3: եղանակներէ
մին կ ամ մի ւսը :
Մ ե կն աբան ո ւթ եան ա շխաաանքին
դէպ y վեր ա պա հ ո ւթի ւնները ' կա^
քննադա տո ւթիւնր նոր չեն* կր

/

շել 3 * Q շականի անդա դար սլալները
մեկնաբանական աչխա տանքներուն դէ
Անկախ անկէ որ Օշակ^ ևը
մեծագոյն քննադատներէն մին՝
թէ մեկնաբանութեան խնդրականաց

Ը

էէ՛՞ րէ"է՛ր րսլսրովՐ^ Pl‘LP՝ ս/"ալ
մասնակի դրա կան դործի ըմբռնուէ Ը'
[Էմրռեոէմ մը՝ ըստ որուն դրական / ք
ՐԸ կը ԳԳանԸ> կ^պրթը և ԵրբԵբ հարո
տակբ չենք զդար էլան ոնք ըմբո֊ է
րա կան գործի զուտ զդա յապաշա բ PE
նում մըն է ասիկա ՝ որ իր կաբւէ1՛
է, ընթերցողը
պահելով կրա՚֊՚՚ր"1^

՛է է՛ր րէ՛ մԸ ՚րԷՒ
սկսձ Ï՞/"
Տեղին է դիտել տալ որ Ղ1"
ծեր էն իր ապրումները քս՛՛է" ՛Լ'
.
քննադատ' 3- Օշական, ի վեfՒJ՚ Հ Լ
դար իրեն համար կր ‘‘՚ե կն՛՛"l՝"''
դորԵերր՝ եւ անոնց նչանակո^րբ
րինակ թէքէևանի առթիւ «Ե
Իրաւ
Ա անա ս տեղծո ւթիւնը*
մէջ, Օշական չի խուսափիր
գործին մ ե կն ա բան ո ւթեն էե , լ՛ լԼ՚
շի խուսափիր մեկնաբան !լէ
հայ P անաս տեղծո ւթիմեը») Ըստ
նաստեղծութեան իր ԸմԸռ<1,Ո^^
նոյնպէս

մեկնա բան ո ւթիւ-Խ

Fonds A.R.A.M

,

ոք
^.
թվւթէ
Հը*

յառաջ
//ԱԽ»//-"'5'
Դ,“սա11՚րՒն “'ւՒԳՐՐ
ք
լսծ վարռ՚-մանփւ «Հաթճ»/ր հատ
^ւ<ւՀվ.երլո^ոլմք>ր"[' 0լական
՛ու 'ւ՚՚ձ՛ /'
'ւււ
/ նհ մեկնաբան", թեան /լա լո ւածփն, :
աեՒատան-,Ը մեէ' "1աM թ չանտեսեր ապրումփ մակար,/,,,.
'Հկենարտր "ւ կեցապիչ , բո-յց նոյն ա.
*

եձնիկ՛" ՛է,

մ1"ո1'

’ւտնհւոլ “‘Ո •‘•‘•լ-

Լյւն աղրիպ՚ներր, հասկնա/, ըմրըռ.
մ ,,,նոր յ1“ո/'ն ո,չխարհը, ընթերցողին
ճանցել Գ,ս՚կան Գո,^Էն ե'ւորւ
մե'ւ֊
Լ'ն'ւ,ն փորձառութիւնը , ինչ որ կր նր.
'ԼնակԷ փԱ մեկնաբանը ներկայ կ ի՛նը ալ
ննաբանսւթէոէն

մէջ, Մեր փորձը կր

մփչտ յեն ի/ դրական ղործփն վը.
Լ.,եքբեր չմոռնաԼ ան"ք ‘""‘ձ'"քթերը.

լ՛ կողմկ՝

նոյն

ատեն կը կա յանաղ,

տւորրեր տեսակէտէ
մեկնելով,
վերա.
րոն,պ եսյն դրութեան կամ նոյն, հար.
փԼ ուզելով,
խուսափելով դրական,
՚
փորձառութիւնը
կաղապարելէ
գթական տարազներու մէ9 :
Մեկն,,,,
^ութւ՚ւնր դրական ղործփն,
թարդմա.
^ւթթնր թ, "‘["[՛Լ ել ո,,,փորակս,ն լե.
„վւն մէ9- այլ' անոր ստեղծած հարցե.
ձ, անոր բերած ն ո ր ո ւթիւնն եր ո լէ, , ա շ.
խխ[ւ, տեսողութեան , րն կա լման ,մ„։ր դ.
կայթ փորձառութեան, բաg ա յ ս։յառ ւմր ,
զպէս դրական, դործ :
կ՚վերջ՚՚յ ի՞նչ է մեկն,արան,ութ ետն։ նր.
կարադ/՚րւԿ Ւ^ձ VՒնէ մեկնաբան ութի ւfy, Ո11Ո1Լ կ^րդարանայ ա^որ

պաշտօնը
մէջ։ Մ եկնա բանութիւ-

գրականութեան

կ՝ ւ՚նչ՚՚ւէ" 1'սած ^նք "‘-['Ւշ. տեղ , «քակաումի g ործո զութիւն մրն £» î Ikju դարձուածրթւ մէջ երկու բառերն ալ ւսնհրաJ-կտ են եւ կր սահմանեն մեկնաբանու
թեան մեր աշխատանքը ։ *1,ախ մեկնաբա
նութիւնը շատ մօտէն կր հ եւոեւի դժուար
կամ անընթեռնլի կոչուած՜ ղ բութ ի ւնն երու: Անոնը հետ րն տան ո t թի ւն մր կր մրչակէ, այնքան որ կր թուի միանալ անոնը ։ Ան/.1լա մ եծ
ուշադրութիւն
կր
ղարձնէ դրութեան
տառացի եզրերուն :
քակեքր ա քստեւյ է որ նչանա կու թիւն մր
ուն/ւ՝ րան ի որ անիկա տառացի դրու
թեան տուեալները կր ս տոր ադծէ y կ^անիստկ իրարմէ , կ'առրն չէ իրարու եւ ման
րամասն կր քննէ դրութիւնը։
'թննազա-

միտհ

եւ

առ թիւն րտռին մէջ կայ ըննելը , „լէտք չ է
ոռհալ.
Մեկնաբանը
անկասկած
կը
փնտռէ եւ ի յայտ կը բերէ
դրութեան
փմաստնւերր, սակայն այդ իմաստները կը
յ,Այտնուին դրական ղործփ ել մեկնս,բա.
նի աշխատանքի րնթացըփն , Յամենայն
ղկպս , անկասկած, մեկնաբանը կ՚փմաս.
տաւորէ դրական դործը, սակայն այդ ի.
մասաաւորումը ո՛չ մէկ ձեւով կ՛արդ փլէ
որ ուրիշ մեկնաբան կամ ընթերցող
յայանաբերէ ուրիշ իմաստներ-

չը.

Այն չափով որ ր ան ա ս տ ե դե՜ա կան դոբե
մը դրու՜ած է ել դողութիւն ունի մարդ,
կային տուեալ լեղուի մը մէջ, անիկա կր
դտնոլի մեկնաբանական
շարմումի մը
մէջ , hjարկանը պիտի չըլլա՞ր , կարծել
"Ր ՝ 4/' լ՛աւ է ունենալ դրական գործեր ել
սեւէ ընթերցող կարենայ այնտեղ մտնել
առանց մեկնաբանութեան , Այստեղ կ'„լ.
դենը ձեր յիչողութիւնը թարմացնել մէջ.
բերելով Զ ■ Որբունիի մէկ դիտողութիլ.
նը, առնուս,ե' «Ասֆալթր» վէպի իր եր.
կու փւօսըէն . . «Ամէն ընթերցող, ով որ
“՛Լ ԸԼ1այ “,1՛ , հասարակ կամ զաբղացած
մարդ, իրեն յատուկ հ ա ս կա g ողո ւթեա մր
կը մեկնաբանէ կարդացածը» (Եսթանսլուլ
Ս եկնա բանութփւն, ը ըստ ամեն տ յնի {եւ
ղրակաեութիւնը անոր փաստն է) տեւսւկւսն ՝ դրական որեւէ մէկ դործ
պատող լուռ ՝ բերանացի կամ թէ դրուած
խօսքն է : Աւելի ճիշդր դրական գործր կր
դտնուի մեկնաբանական միջոցին մէջ ի
tt կ ղբան է յ
Մեր ղեկոլցի տյս քիչ մը վերացակտն
արտայայտո ւթի ւնները ՝ աւելի շօշափելի
դարձնելու
մտադրութեամբ՝
էլ ուզենք
առաջարկել մեկնաբանութեան մեր աշ
խս* տանքէն օրինակ մը՝ առնուած՜՝ «կա
ղաղս Գրիգոր Պըլտեանի
'քերթողու
թեան {Հատուածներ "Սենեակ"ի մասին}'»
19Տ7-/<^ էոյս տեսած մեր հատորէն ՝ որ
թերեւս անծանօթ է ոմանց։ Այս պարա
դային՝ մեր նպատակր՝ արդէն մեկնա
բանուած- էջ մր կրկնելէ աւելի՝ կր միտի
մեկնաբանական մեր կերպր դոյդ տալ՝
կամ ըսենք' մեր իրադո րծած մեկնա րւււ-^
նական մեթոտր։
Ահ աւասիկ քեր թո ւածր • -

ծխհելոյզր խոպ խոյացող պարապ պա աո տուող ամպերում գէմ լեղի
թաց
խորացող մուրին մետաղին
այրած արիւնող սուղու ող
լաբիւրինթոսին թտցխցուող երակներուն
աղլքկող
հոր մինչ կր փոթուին կիրի խորութիւնները ծակոտկէն
հեւք յետոյ հեւք
սենեակը պա1ղ կեդրոնական սենեակը ծաւալող
ուր կրակը կայուն կր թանար շրջող սկաւառակ մր մութի
խ1օսուն իրերուն հետ ու մանկութեան լուսամուտին
եւ արեւդ կր բարձրանար քարիւղի թանձր հոտէն
եւ թուղթին կրայ էնիււլարձակումը նամրոթդող անուններուն
կը դաոնար փայլուն ծառը, ձմրան ձուլուած մրրիկին
ծառը մարմնին
հիմա
պատն ի կեր ծաոր հին Քամթտներուն
եւ երակներէն կը սուլէ անհիմ տարածութիւնը հոկին
բարձրացող
թանձր անել կիզն ի կեր
մինչեւ շարժուն կարմիր փսխուքը տմպերուն իրիկուան
ծխնելոյզը թաց պարապ թերանր մեռած հօր

կը տեսնուի
առաջին տուչէն ՝
ք^թսսսծը կը մեկնի տեսողա՛կան տարրէ
թ "1'
^Ա'և'րԼ"յՂԸ ’ Ամբողջ ըեըթուս։[ ՀԱ[դումը ցոյց կու տայ որ երեւ ս*~
^•"թւռնը՝ պատկերներ կր յօրինէ ծը/տ
սւ^'^'ե ւ"ւ1'լ- ի՚՚չ որ հարկ Հ ըսւկել,
փւ՚ն '‘"'է-'ւ՚^^րոււ, ս„լ ո լ g ո, տե\ը1, է Ո
J՛
ռ՚՚կս։ յ ո ։ թիւնը
ուզզահտյեաց
1 ն ^ր^Ու^Ւլ՜^է '^Ը
կր կատարէ ծիէնւետյսս^Հ ներկ՚“յ ՜ ղ լւ,[1ս,յՒ
իրարու՝ Հխորացուլ»
<<սո գզուող» եւ այթէ՝ որոնք կը
Հ կամ կ^սւռընչոէին հորի սլա տկե _

'fin I 'M՜ ^Ա1ւո1'Ղ

Հւ

^Ւննե "1' Ւ'նչ

^1ւ„„1'Լ'

Z'5' կփ՚ւ՚Ւ ի-ռլ՚ռ--

՝ ո[՚ոնՀ JL,""J պփ-՚ռի
ւ՚ռպ՚ձըտցողին , Մ 1.1/1,
1* ['[l կը ՝ մեկնի սլա տկերնե բու

1Աւ

ս։նմիջ,„սլէս որ
Կյ,„ "^'Է ձ՚էջ, դէպի եխնելոյղն փ, վ'“ր
է“նը՝
՚ւ'արաւ"։։ /' պս1։ոՈւ"!ւ1՚օ il ^ո,յնևւ""1 ՚ և՛
չյլսուէր ‘"‘“՜
I' յ՚սյ ' ^"Լ՚՚՚Ր^1
մեկնտբտնո։ թիւ՚՚Ը
1'"'ւՏ՝1

"՚
I

տյս

ե տե l/ni.iiib սւրւս֊

ս,եի երկբսըդ մւսսթն ձ՚էջ, երե.

, տկայոսթիւնը
կը հտսնի սենեակի մը,
«.սենեակը պաղ կեդրոնական սենեակը եա.
լալոզ», որուն մէջ մեղի կը տրուի օճա
խին պատկերը-. Օճափսը, այլօրէն' աւան,
դա կան «եուխ»ը, ո՛չ միայն տան տաբու,
թիւնը ու ջերմութիւնը
կը յաս,կանչէ ,
այլեւ կը թելադրէ ընաանիրին միութիւնր եւ եադման տեղը, Ուրեմն եխնելոյղն
ի վար իջնող երեւակայութիւնը, է Հր մը
կը կատարէ զկպփ՛ ե աղումը. Այ՛1 կէտին
հասաե' երեւակայութիւնը սակայն դարձ,
եալ ճամբոր դո ւթի,ն մը պիաի կատարէ ,
այս անդամ.' դէպի եխնելոյզն ի վեր , Ու
շադրութեան արմանի կարեւոր կէտ մը
կայ սենեակին մէջ, «արեւ»ը, որ կը
բարձ բան այ «բարիւղի
թանձր հոտէն» :
Արեւու
պատկերը եադումի խորհ բղանշանն է, որուն մասին հեղինակը, իր մէկ
ձյլ ղրրին առիթով, հարցաղրոյցի մը
մէ!_, կը Դըէ ՀԼռ՚եւեալը: «Ար ե, ո ւ ամբողջ միթարանռթիւն մը կայ, որ «Տե
ղա,լրութիւն փանղուող ՛թաղարի Մը Հա.
մալ,» երկին մէջ, դորեաեուաե է չակերտ.
հեղնանրով, բեմաղրուաե է ղրրեթէ ու փակադեուաե,
Այղ միթտբաLu,t „,

արուեստ

նութիւնը կը զանէր օրինակ
Ջարենցի
մօտ , ուր ,սրելը
Յեղափոխութիւնն է ,
Դ^Լփ՚-ԸԸ 1 ս՛ Ալազան ել բոլոր ի,ո ս տ ո ւմները, Զայն կը զանէր նաեւ 'Լահաղնի եը.
նո լնդին մէջ. /., անտեղի կերպով չէ որ
էՍորենացի J/ը մէջրերէ զայն իր Պ տ ամո լ.
թե>,„ն մէջ ; Արեւ ով կը սկսի պա տմո ւթի լ.
նը : Արեւը սկիզբ է, իր կլորութեամբ
նաեւ բացարձակն է, անվերջանալին, յաւերմականը, փտե՛ս «Ազդակ» 1978 Յուն.
ուաը 21); Այս արեւն է սենեակին մէջ,
"Ը ըերթուտեին յաջ„րդ տողերը կր հիմ.
նէ : Այս արելելէն կը մեկնի «... ճիլզար.
ձակումը ճամբոր դող անուններուն», որ
կը դառնայ «փայլուն եառ»ր, ճիողարձա.
կոոմ - ծառ եւ անուններ, բառերում ղու.
ղորդս,մբ մեղփ կ՚ոդեկոչեն տոհմածառի
սլաւոկերը : ,Տ՝ ոհմաեաոը կր դառնս, լ «ծառը
մարմնին», ո բ իր կաբդին կ՛ըլլա/ «ծառը
-* ի h ամրան եբո ւն» : Եեանրի ոլ մահուան
այս ծառը յանկարծ կր յ ս ս։ ականս, յ հօր
՚փփ՚զփ՛ յա լտնո, թեսւմբ :
Երեւակայութեան դփսլփ, վեր ճամբոր.
ղո։ թիւնը, ինչպէս կ' երեւի , կը հետե, ի
ծառի բնիք ւոցրին եւ /սպա կը վերս,դառ.
նայ ծիսնելոյղին ,
այսինրն' տեսողական
ւո աըրի։ պա տ կեր ին ,
Ր„,յց ա յս
անդ.։,, մ
վլէ. ր իմ ս լածի վերջփն տ ո ղ ե ր լ, J/ը փոփսաբե—
ը են . . «շարմուն կարմիր փսխուրը ամպք,,
րուն j ծիսնելոյ՚զը բաց պարապ բերանը
մե ոաօ -.օր»,
Ինչպէս էը ^շթա/չէւքՀ) մեր մե<1չնարան ո tթջււնր ՝ շատ մօտէն կը հ ե տե ւ^/ քերթո ւ ածթե մէջ ի դործ դրուած պատկերներուն •
քանփ որ ՝ ըււտ երեւոյթին՝ տյս քերթ ուա^[[ հ Ւա 1ւսյլ[՛ °ՐԷ*^ Ւ1Լ թօւղայ ւի ոթ աբհր ո ւ թիւն ! իր ականո ւթի ւն իւադր յ 'ք^երթ ու ածին վերջին տողը, այս խաղը կը պարզէ
կատարեալ կերպով ,
րանի որ առաջին
տուչի հ.րաց պարապ ծիւնելոյզը» վերջին
տողով կր դառնայ Հրաց պարապ բերան ր
մեռած հօր» :
'փերթուածը անշուշտ միայն տեսողա
կան պատկերներուն վրայ չէ որ կր կառուցուի ՝ այլեւ լեդուային ՝
ձայնային
նմանութիւններով՝
եւ բառային երկդի
մութիւնն եր ո վ ։ Այսպէս չէ1ք կրնար չնըշմարել որ քերթուածին մէջ իրար կր յաջորդեն ՀՏոր» եւ Հհօր» պէս բառեր • անկաի/ ան\կէ որ Հ.հ որ»՚ր իր ,կարգին առրեչուսւծ է հետեւեալ բուռերուն հետ •- Հւիորօւիլ» ՝ «խորութիւնը» ՝
«խօսուն» ՝ «հո
տէն»՝ «ճամբորդոդ» եւ նման բուռերու։
'fi երթո ւ ա ծին
մեր այս մօ տե g ո ւմ ր ՝
դլխ““ որսւբ՚"ր շեշտը կր դնէ լեդուա կան ՝
և լ քեր թուլա կան ոճային տարրերուն վըրո՛յ՝ ե՛ տա\կսւլին չի՛ ւի որձեր բոնեչ քեր
թուածին իմաստը։
Հետեւաբար մեկնա֊
բանու թիւնը քերթոդ ւււկան տ ւււրրեր ո ւ նրկսւաաոումը կը դուր ձնէ առաջնա հ երթ :
Եթէ անցնինք
քերթուածի իմաստին՝
այն ատեն
անհրաժեշտ է որ իրարու
սւռ)րնչենք քերթուածին մէջ մեր
կողմէ
րնդւրծուած ւոարրերը՝ որոնք ,կր ւ/ եր սէ
րերին' բերանին ՝ խօսքին ՝ ծագումին : Այլ
խօսքուէ մեկնարան ու՜թի ւնը պէտք է պատ
կերներէն անդին երթա յ ՝ անոնց
ետին
սլա հ ո ւըտո ղ իմաս տներ ո ւն : Այս սլ էս ՝ մ ենք
էը դ/ոնենք տ ար ր եր ՝ որոնք կր lJ եր աբե
րին խօսքի մակարդակին։. Օրինակ' «աղմրկող» ՝ «հեւք յետոյ հեւք»՝ «երակներէն
կր սուլէ անհիմ տարած ո t. թփււնը հ ովփւն» :
Այ tt «հեւք»ը վերհիշումն է գրքի նախորդ
հա տ ո լածին մէջ դործած ո ւած հետեւ եալ
տողին» - «եւ հրահրումը հեւքին ՛կակա֊
դումր հեւքին» ։ Այս «հեւք» ը անկասկած
փերթուածին մէջ առբնչուած է եւ կա սլtt լած' հօր մահուան՝ եւ կր թուի խօսքի
հարցը յարաբերութեան մէ ջ դնել
հօր
մահուան հ ետ , Հօր մահը՝ իր կարւլին՝
կապուած է վիգի խցումին ՝ որ կը նկա լո
ւի քերթուածին մէջ «անել» ՝ գրեթէ րաոփն ս տո ւդարանո ւթեան իմճւստ ո վ ։
Այս հօր մահը՝ որ ,կը դտնենք նաեւ շատ
աւելի ղարդաg ut^ ձեւով՝ դրոդի մէկ ut յ լ
արտադրութեան շարքին մէջ՝ որ կր կսշւի
«հատուածներ
հօր»
{լոյս
տե
սած
«Կամ»
վերլուծական
Հանդէսի
թփ՚լ 3 - 4-/'^ մՀջ), կը դրո՛վ՛ վկս՚յփ՛ ձը
կուլ մէ : Ս ւ արդէն այս բառը կը դտնենք
յաջորդ քերթուածին մէջ ուր 1լ ըսուի
«կարծես րյլա յիր ընդունա ր ան • • ♦ եւ կամ
էիկան» ։ Հ°[’ մահուամր՝
քերթուածը
կ՝ըսէ մեռնող խօսքը՝ որուէհ ետեւ բերանը
պարապ է։ վկան՝ այ ս՛ինքն հօր մահուան
վկա յ ելլող որ էլին ՝ կ'ըԱ է խօսքին մահը :
քՀստ երե. ոյթին ՝ ծագումի փնտռտո ւքը ՝
այսինքն էջքը մինչեւ ներքին սենեակը՝
կր հտսնի հօր մահուան։ Ըստ մեղ ծա֊
դումը կը դառնայ մահուան տերլը։> Այս
ժխտական թու ող արդիւնքը՝ ղրական
կրնէքէյ ըլլս,լ նաեւ։ fi այg այդ մասին քեր
թուածը մասնաւոր թելադրանք մր չունի։
Ատոր կր հան դի պինք գրքի ընթացքին ՝
այլ հատուածներու մէջ*.
Հօր մահը շատ հաւանաբար կը վերա
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բերի ընդհ՚անրական
հտրgին ՝ ա ղէտին ՝
սփիւռքին։ Պարապը այդ ^ուղէ թելադրել,
Մ Լր ,ԼեԼլնաբանո ւփ/փ ւնը փւրսւրու առլվյչեց ծխնելոյզը . հ այրը - խօսքը եւ տակա
ւին աւլէտը ։ Ան կա սկած կարելի էր քեր
թուածին մէջ ընդգծել եւ ^ւ յայտ րերե/
"‘[‘Ւշ աարրեր : Ա ա կայն մենք ընդգծեցինք
որոշ տարրեր միայն՝ պատկերներ ՝ դար֊
ձուածքներ՝
ըսելակերպեր ՝ որոնք կր
կխկխո ւին
եւ յարաբերութեան
մէջ են
միշտ գրքին հետ։ խմաստի մ՚ակար դա կր
հարկատու կ\ր մնտյ ամբո ղջ դրքի ընկա
լումին ։
Պէտք է ղձկտել տանք որ մեր մեկնաբանութիւնը շուղեր դրութեան վրայ ճնշում
բանեցնել՝ այլ կը ւիորձէ ո ր ո շ տարրերու
տալ մ՛իջոցը զարգանալու եւ ծաղկելու ։
Եթէ նշմարեցիք մենք խուսափեցտնք քերթուածի մ ա սին ■վերացական ղաւոոդւււ
թջււններ ՛ընելէ : Առա ւելարար ւի ո րձեg ինք
մտնել քերթուածին մէջ եւ դայն տեսնել
ներսէն ։ fi յայտ բերել անոր կառուցուածքր : Մեր մեկիէւ աբան ո ւ թ իւն ր ցոյց կու տա յ ՝
եթէ տակաւին ասիկա հարկ է ՝ որ ժամա
նակակից բանաստեղծութիւնը՝ եւ աքս
կտորր ^t մասնաւորի՝ չի՛ հերքեր ստեղ
ծագործական աշխատանքի/ անհրաժեշտ'
կառուցման ՝ քերթո /լական տարրերու ժա
մադրման մկղբունքը։ Տակալին մենք ՛այս֊
տեղ նկատի չո ւնինք քերթուա՛ծին երաժ՜րշէոական՝ ռիթմային եւ շեշտային առանձնա յ ա տկ ո ւ թի ւնն երը y որոնք կրնան դառ
նալ նիւթր բոլորովին տարրեր աշխատու
թեան մը։ Այլ իէօսքով ՝ մեկնաբանութիւ
նը րլեռ երկար աշիւ ut տանք ունի ընելիք
այս քերթուածին աոջեէ ՝
ինչպէս նաեւ
ու Ր/՛! որեւէ նոր քերթողական ա ր տ ա Լքր ո ւ թեան առ՜ջեւ :
վերջապէս մեկնարանու թիւնր կր իւ ո t.սափի բոլոր այն վեր ա դիրն ե ր էն որ մեր
աւանդական ^ւն ա դա տո ւթ ի ւնը կը փակցնէ
ր անա ս տե ղծի մ\ր ՛կամ ,[[էՈզի մր վրայ :
0 րին ակ'
իմացասլաշտ ՝
ղգայապաշւո ՝
խորհրդապաշտ ՝ քնարական եւայլն։ Ա.րղվւ
քննադատութեան յատկանշական կէտ՝ Լրէն
մէկն •ալ այն է որ աե/'// ա չի՛ դործածեր
նման անրո կ ան դա,k քաթէկՈթիներ , ո բոնը
փ՛ ‘/եՐ^ոք քերթուածի մասին րան մր չեն
րսեր։ Այս քերթուածը օրինակ՝ իմացա֊
պա0 շտ է՝
թէ զգայապաշտ» խ ո րհ բղա
լդ սմ շտ է ՝ թէ քնարական : ]^մացապաշւոութիւն՝ ւլդա յապաշտո ւթի ւն ՝
կամ աւելի
տարրեր
ձեւով ըսուած ՝ միտք եւ ղդացում
որ Օշականես/ն քնն ադա տ ո ւթեան
հասարակ տեղիքն է ք ի վ'^[,ջոյ ար"1 եստական կերպով իրարմէ անջատ ո t ած եր
կուութիւն մր կր կազմեն ։ Այս քերթու ա
ծին մէջ՝ ինչսչէս միւս քերթուածներուն
մէջ՝ պատկերը եւ իմաստը՝ խո ր հ ր դան լրշանը եւ խորհուրդը'՝ զիրար "՛չ թէ մփայն
կ'՛ ամբո ղջացն են ՝ այլ նո յնն են ,
Ս&կ աւձկած ՝
մ եկնաբ անո ւթենէն վերջ^
եւ անոր շնորհիւ ՝ մենք կրնանք բանաս֊
տեզծի մը յատուկ աշխատելու
կերսլը
Ճշղե/՝ առանձնացնել անոր ի ւրա յատկու
թիւնը՝ բաղդատմամր ընթացիկ քերթո
ղական ղրելակերսլերուն ՝ կամ արդէն իսկ
պա շտօն ականա g ած եւ կանոնական դար
ձած } դր ո զն եր ո ւ կերպերու ն :
*Լյման աչխտտանք ՛կրնանք ,լխե լ բոլոր
այն գրողներու գործերուն հետ՝
որս^ւք
մեզի կը բերեն մարդկային կւււմ ՝արուեստ[է վերաբերեալ հիմնական փո րձա ո ու
թի ւններ ։ հտրծեր'
որոնք ի վել՚ջոյ կը
նորոգեն մել, հայեցակէտը։
Մ ե 1թւ արան ո ւթի ւնը դործեր ո ւ մօսւԼ g.
ման կերպ մըն է, որ Լլօզնէ ղ/քռղփ մը,
րանս, ստեղծփ։ մ\ը , աըուԼսւոփ լ.մրռն ո ։ մփւն t

Ա/ս
ղ րութիւնը
/լոօղենը
ս։ ւ՚սւըաե լ
Փս,րսլԼզ1՚1՛ թելադրութեամբ, ըստ որան
դրական ո,թեան մեկն արանը ։ղալ։ա[, չն.
թերցողփւն առջեւ ղ1,ել Ա՛յլ հողել որ փսոր,
տփկներ , Որ փ։նր ղաած է դրական ղործփ,
րնդերրփն մէջ , Մ եկնաբանո լ թփււնր ո ւն[,
նաեւ փւլ։ հողե։ որ համր, ղոր ան 1լառ1ւէ
դրա՛կան ղո րծէն եւ կր փոխանցէ (ք՜ողռ
վոլրդ փն :
ե կնաբանո ւ թփւնը փ՛ոխանցման
հոլռվոյթ մըն է, եթէ յաջողփ՝ դրական
ղործփն ծանօթաց ո ւմէն անղվւն տալ , / I,թերցողփն մեկնել , նոր ս, չփլարհ փ մր
յայւոնութփւնը :
նՈՐՎԱՆ ԵՊԻՍԿ- ԶԱՀԱՐԵԱՆ

(*) Այս գթութեան ուրիշ մէկ տարբե.
թակը դասախօսութեան ձեւին տակ, կար.
դա ցուա ծ է Լոս . Աննրլըսի Համալսարա.
նին մէջ 1987-ին, գրական գիտաժողոկի
մը ընթացքին:

Fonds A.R.A.M
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CENTENAIRE SEURAT :

«C’est fini le pointillé»?
Le 15 mai 1884, un tableau éveille l’at
tention des visiteurs du salon inaugural
des Artistes Indépendants : «Une Baignade,
Asnières». L’auteur a vingt-quatre ans,
Seurat. Degas l’appelle «le notaire»,
à
cause de la sobriété de son ajfure et de
son caractère, à cause de sa discipline au
travail. Il travail beaucoup, méthodique
ment. Tout en lui est intense,
sa mort
même, fulgurante, fébrile. Il a trente et
un ans. Pissaro écrit à son fils : «Je suis
allé à l’enterrement de Seurat hier. J’ai
vu Signac qui est bien affecté de oe grand
malheur.. Je crois que tu as raison, c’est
fini le pointillé, mais je pense qu’ils se dé
gageront d’autres conséquences qui seront
d’une
très grande importance plus tard
pour l’art. Seurat a apporté évidemment
quelque chose» (I).
Il aura passé des heuîfes à copier les
maîtres au Louvre avant de découvrir à
Brest, lors de son service militaire, la
lumière des paysages marins du nord. Du
reste, il n’aime que la lumière du nord,
celle de Bretagne et des environs de Paris
où il vit, où il peint. L’impressionnisme
agonisait, Cézanne, pour sa part, désirait
transformer le mouvement en quelque
chose de «solide et durable, comme un art
de musée». Le critique Félix Fénéon par
lera d’«impressionnisme scientifique» pour
décrire l’art de Seurat que l’histoire ran
gera sous le terme de «néo-impression
nisme». Pourtant, ce n’est pas l’Impres
sionnisme qui a marqué Seurat mais bien
plutôt un peintre oublié, Puvis de Cha
vanne, moins méprisé aujourd’hui, depuis
qu’existe le Musée d’Orsay offrant un
autre regard sur la peinture du XIXe siècle.
Et, longtemps aussi,
la France oubliera
Seurat. Elle n’a rien voulu savoir du cen
tenaire de sa naissance (fêté à Chicago),
elle a laissé l’achat des œuvres aux étran-

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication
Professeur à l’Université Nouvelle
de Lisbonne
gers (parmi lesquels MmeKroliler-Müller, à
l’origine d’un des plus beaux musées d’art
contemporain de Hollande,
c’est-à-dire
aussi d’Europe) et ne possède qu’une toile
importante, le Cirque, léguée
par un
Américain, John Quinn. Maintenant, oui,
elle célèbre enfin le centenaire de la mort
d’un de ses peintres les plus importants.
Pénétré par les œuvres des maîtres, Seu
rat reste aussi ouvert aux images popu
laires, aux affiches publicitaires
ainsi
qu’aux objets des
autres
civilisations
(égyptienne, assyrienne...). Si, d’une part,
il lit les romans de son époque (les Con
court, Huysmans, Zola....), s’il se rend aux
cafés-concerts et au cirque, il ne manque
pas de manifester, d’autre part, un intérêt
pour la science, le nombre d’or, la musi
que et l’architecture.
L’artiste apparaît
avant tout comme un théoricien. Par son
procédé d’atomisation, Seurat opère, ainsi
que le disait Gauguin, à l’instar d’un chi
miste. Les points détiennent une double
fonction : celle de restituer, par le mé
lange optique, la pureté lumineuse de l’é
lément spectral et celle de doser précisé
ment les constituants de la perception.
Cette atomisation de la perception révèle
le rapport que Seurat établit entre
la
science et la peinture. Son art se pose,
d’emblée, comme la représentation d’une
théorie, l’image de la décomposition du
monde jusqu’aux limites (oe qui explique
l’importance qu’avait Seurat pour
les
Cubistes). Pour cela même, l’œuvre de
Seurat survient aussi comme un question
nement des limites. Les limites de l’huma
nité ou de comble de la banalité, Chahut
(l’hystérie de la danse, la limite du can
can) ou la Grande Jatte. Sa fameuse tech
nique, le pointillisme, copiée par de nom
breux peintres (ce qui irritait souveraine
ment l’artiste, comme le montre une lettre

à son ami Signac :
«plus nous serons,
moins nous aurons d’originalité»), cette
fameuse technique du divisionnisme chro
matique,
était île moyen trouvé pour se
rapprocher le plus possible du «mélange
optique» tant recherché, et que
JeanClaude Lebensztejn rapproche des inves
tigations de Mallarmé, les «subdivisions
prismatiques de l’idée» (2). C’est
donc
encore le mélange optique qui entraîne le
peintre à bouleverser la conception du
cadre. Eliminant le supplément doré qui
altère le mélange optique, Seurat intègre
le cadre dans son tableau, il le peint en
noir, ce qui correspond également à son
désir de présenter l’équivalent, en pein
ture, du cadre de la mise-en-scène wagnérienne.
La technique qu’il développe dans sa
peinture s’inscrit dans le prolongement
des recherches qu’il mène dans ses des
sins. Ces magnifiques travaux sur la lu
mière et la texture mettent en évidence la
qualité propre à Seurat, cette façon par
ticulière d’entrelacer la fragilité et la
force, d’engendrer une puissance poudrée.
Le critique d’art allemand, Eduard Beaucamp, disait à leur propos : «car ces des
sins créent des synthèses dont rêve tout
l’art moderne: ils présentent le concert
dans l’abstrait, le mystère dans le réalisme
absolu,
le monumental
dans l’atmos
phère, et le métaphysique dans l’éphé
mère» (3).. L’artiste commence par àppliquer sa théorie des contrastes dans le des
sin, dans le jeu du clair-obscur, et l’uti
lise ensuite, à partir de 1882, dans le trai
tement de la couleur. Les dessins de Seu
rat ne constituent en aucun cas une ébau
che de sa peinture, un appendice ou un
complément. Il jouent un rôle de premier
plan dans l’histoire du dissin, ils la ré
volutionnent. Dessinateur, Seurat trans
mute le graphistme par son utilisation de
la ligne ou, comme le dit John Rewald,
«il dessine par les masses» (4). Il libère la
ligne en l’effaçant : «Seurat invente un
dessin sans lignes. Cette émancipation de
la ligne de sa fonction de représentation
illustre une définition absolument nou
velle du dessin.,..» (5), qui découle de
l'une des voies préconisées par Delacroix,
le «dessin par les milieux», c’est-à-dire
le modelé en clair-obscur, s’opposant au
dessin «par le contour» ou tracé linéaire.
Seurat étudie les théories de la cou
leur, très en vogue à l’époque, afin de
parvenir à ce que John Russell appelle
«une morphologie et une syntaxe des phé
nomènes visuels»
(6).
D’une part,
il
convient de signaler, comme le fait Bernd
Growe, que la
relation
constamment
établie entre l’œuvre de Seurat et
les
textes scientifiques de l’époque finit par
fois par empêcher de voir la production
de l’artiste : «ce que les dessins de Seu
rat nous "disent” ne peut s’apprendre que
par la "logique de leur production (Adorno), par les conditions de leur figuration,
et non par la référence à quelque théo
rie élaborée et en vogue» (7).
D’autre
part, il semble imposible de se référer au
peintre sans nommer, du même coup, le
théoricien, ainsi
que le note Rewald :
«l’art de creuser une surface devient pour
le théoricien Seurat la science de creuser
une surface, une science qu’il étudie dans
les écrits des
mathématiciens et qu’il
cherche à développer dans ses toiles» (8).
Parmi les textes scientifiques qui
ont
marqué l’artiste, Russell indique la Chro
matique Moderne de Odgen Rood et les
Phénomènes de la vision de Sutter, ainsi
que les vues de Charles Henry.
JeanClaude Lebensztejn,
dans
son
livre
consacré à l’un des derniers tableaux du
peintre, Chahut (1890), rappelle que le
caractère scientifique de la peinture de
Seurat renvoie nécessairement aux œuvres
de ce savant, auteur d’une Introduction
à une esthétique scientifique (1885) et
d’un Cercle chromatique, que l’artiste a
étudiés après s’être penché sur les Règles
d’harmonie élaborées par un peintre mi
neur, Daniel Humbert. Alors que ce der-

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

(Շս1ր-

U. ■

ոգեկոչելու համար մեծ արշաւանքՍերը .
Աջին'
համապատասխանը Հրեաներուն
համար, երեք գլուխներ, մէջտեզը Հիթյէր, նաեւ Փպ Փոթ֊, Ստալին---»:
առթիւ լոյս տեսած շատ գեղեցիկ
րացս։ արական քաթալս կը ձեռքը , Գտռղու կը նկարագրէ կէտ առ կէտ, յա տա
կս։ զծին վրայ, ինչ որ պիտի տեսնենք •.

' «Մուտքին, ձախ կողմը կը տեսնուին
Յայտնութեան չորս հեծեալները, որոնց
տուած եմ գերձայնային չսրս սաւաոնակներու կերպարանքը, որոնք կ’անցնին հըր.
թիոներու, թ֊որփիյ ներու , աւերակներու
դաշտի մը կրայէն, ապա սա ամբողջ պաւ
տը , ըսի արդէն ցեղասպանութիւնն է,
սա միւսը' Սոդոմ եւ ֆոմոր, մէջտեղը կինը որ կր տիրապետէ, մերկ , տւսիական,
Ըաթելոնի պոոնիկը- • •» ։
Ու դեռ կը ներկայացուին ֆաշիզմը,
կե ռէւրա չեր ո վ եւ մուրճ մանդա զով ՝ անդքն
ֆր անսական յեղ ափո էսութքւնը ՝ բայց անոր մէկ երե սակր' Սարսափը ՝ որ ծնունդ
ւոուաւ ւս շէսարհ ք րոլոր
փ ւսշքղմն եր ո ւե ՝
մքշւո դանկերու լեր ան մը ւէրայ՝ կառափ
նատներ , դլէսւս տուած մարմքններ* ^'աողու ոչքնչ մոռցած է մեծ Պատմութեան
բոլոր նշան սլկա լքց դէպքերէն' Վեր utէ օն
թէ Վան տեց քն եր ո ւ ջարդը կամ «JJ • ՊարթեչեմքՀն ՝ *Լ,ափոլէոնք պատերազմները՝
պերճանքը՝ ներկայք բարքերը՝
տռփա
կան դծագրութքւններ y Ս* արքքղ տը Ս ատ
եւ այս ամբողոքն
մէջտեղը յաղթանա
կը
Կոյսքն ՝
այսքնքն'
անբծութեան։
Մ աըդկութքւնը կը ս կսք փոfin լքլ ՝ սքրւսհարները կու դան պարտէզը՝ մարդկութիւնը կ' արթննայ ՝ հողը կր մշակուք եւ
հոս Պ*առզու կը մեծարէ ուրքշ մեծ մը'
Մի յէ, որ քր Վրձքնուէ երգեց հողը եւ
որու Սնմելքւսը քր օրհնութքւնը բերաւ
տունէ տուն : Կեդրոնական տքպարն է'
կին.ծառը Ւր տեր ելներ ո ւէ ՝ պտուղն եր ո ւէ ՝
րո ւս ա կան ո ւ թւա մը մը , քււր բնութք ւնր
կը fPPf նւ կր դառնայ երկրադունտքն
փերւսծնունդէւ էսորհրդանքշը •
^յոր մեկ
նում վէպի ապագայ , երկաթուղի , ճամ
բաներ, պահն է, երր մարդկութիւնը հա
սած է զէնիթին , յաղթած է բոլոր բար.
րարո սութեանց , կ'եր թայ ուրիշ աշխարհ,
ներ : 9հ7 հա սնին երկրային դրախտը, IJդամ ել Եւա , գառնուկը , աղաւնին , վեր
ջաւորութեան սկիզբն է։ Կայ Յիսուսի
կեանըր ,
չորս պատկերներով ,
Տի սուս
ներկայ է,
Ւ՞նչ կը խորհի Գտռզոլ իր այս ստեղ.
ծադործութեան մասին, արդեօ՞ք իր կա.
րեւորադոյն դործր կր նկատէ ..

nier lui «donnait une formule pour la
représentation des expressions», Charles
Henry lui offrait «une théorie
quanti
fiée et détaillée de leur reproduction» (9).
Henry, savant un peu fou, proposait une
théorie générale de la propagation affec
tive des sensations visant à une esthétique
scientifique universelle et basée sur une
série de dichotomies parmi lesquelles celle
de la «dynamogénie / inhibition». Celle-ci
permet une meilleure compréhension du
travail du mouvement et du rythme chez
Seurat, indissociable de la présence quasi
constante des instruments de musique
dans les tableaux. Lebensztejn montre que
Seurat applique la «dynamogénie» d’Henry
pour représenter le mécanisme à l’ori
gine du mouvement ou de la joie. Les
postures hiératiques,
presque égyptien
nes, des personnages de Seurat provo
quent le rire ou l’agacement parce que,
justement, elles signalent une désarticula
tion ironique engendrant un comique par
ticulier. Grâce a sa technique de décom
position, Seurat parvient à démontrer la
figure humaine pour la présenter comme
une machine. Au spectateur du premier
plan de Chahut, transformé en tête de
cochon,
correspond le spectateur
du
tableau qui, lui aussi, reagit mécanique
ment alors même qu’il pense adopter une
position plus spirituelle. Ainsi, affirme
Lebensztajn, Seurat peint également l’im
possibilité d’une liberté de choix, car le
choix n’est somme toute qu’une réponse
aux stimuli. Glissant entre le familier et
1 étrange, Seurat possède l’art de fixer
des arrêts infimes, de suspendre le temps,
de rendre énigmatique le quotidien des
jours et des nuits, des jardins et
des
café-concerts. Un tableau illustrerait assez

էջէն)
«Ամբողջ գործիս համագրավ, ր
րիներէ ի վեր գլխուս մէջ էա&
պալատներ, թնդանօթներ, hnhhlîf
կայն, միշտ պաւյծաո. է: Չենք օյԼժ “Հ
ամբողջը իրականութիլն է Ա լ JU
Ալֆան է եւ օմեկան, թերեւս ի
թիւն չէ, հշմարիտ չէ, հեևլէն^ւ^
տյ.ս ամբողջը բան մը չէ: մ™
մարդկութիւնն ալ պիտի երթա,
յ.հս.ո հետ: Ս-պգիկ
Դրախտը, թերեւս, այլուրէ; Հ, '
կու գանք քիչ մը միսթիք սլս
’
գաւորութիւնս երկրի վրսւյ չէ;
Լ'
ըսաւ» :
1 Ա
Հ"'/'"/ աշխատանք մըն է զոր
‘/■“"’ï"'֊
-յս մէկը տարրեր ե
Հ
նի քան Մաթիսի, թակալի կամ
ո ,
նկարազարդումները, քանիայ,, „,J "
ամբողջ Յայտնութիւնը կը դրալ,_ fi(;’
քառակուսի մեթր, Տոքթ. Նիէլի հես>
կայ նաեւ, այսօր,
հ.3) ոն տա սի ոն
ղու» մր . որպէսղի , կ'րսէ Գառղոլ ՀքՀ
մեր տէրն ըլլանք, ծախքերը .սպահս,թ֊Հ
եթէ երեք տարի ետք րաց ունենանք, թա
ղապետութիւնը պիտի դո ց է ,

է

տազս բծենք նաեւ գետնայարկը, Ոլր հէ
բաշս,լի կամարներ կան , կարելի է „թտ
ըլլայ ցուցահանդէսներ կազմակերպելու
համար. ՛Ծանօթ վ-իոնոյի խորհիւ, վա.
նոսքը պէտք է վերածուի մշակութային
կեդրոնի մը։ Արդէն "Ֆոնտսւսիոն վի„.
նօ” մըն ւս լ կայ՛) •
Հիմա, ի՞նչ ծբազիբներ : քյախ,

ղա,լ

ղո լ շունչ մը կ'առն է-. Ջլամարտ մը տա.
/՛ած է, ինքն իրեն հետ, հինդ տարի,
Ծրագիըներ կան, անշուշտ, 1992 թտյի.
սին ցուցահանդէս մր Փարիզ, ուրիշ մը
Գերմանիա ,
յետոյ պէտք է իրազոր
ծել
քսան
տարիներու
ուրիշ ելաւ՚1ՒԸ ‘Ղ՛ ՈԸ Վեր սայլի ցուցահանդէսն է,
«'Լարձքդ կատարեն իսկ քիչ կը թոլի
նման աշխատանքի մը ի տես- Բայց, ան
ազատագրուած է այսօր , ոչ միայն հըս.
կայ տ .խտտանքէ մը,
այլ մանաւանդ,
կը թուի , իր իսկ մղձաւանջներէն : իր
հերքին ամբողջ
խռովարար աշխարհը,
ան մարդկայնացած մարդկութեան, ուր
գիտութիւնը
սպաններ բնութիւնը, ուր
թնդանօթները եկան գրաւելու ծառսա.
տանները, ճարտարապետի
իր աննման
դիծերով ու նկարիչի կախարդիչ դոխե
րով, ան, մատուռի մը սլատեբուն յանձ.
նեց իր ներսւշքււսրհը։
Հաւատքը չկոր*
որնցուց՝ թէեւ՝ պահեց
յոյսը՝ մնաց
Եր աղը :
Եւ երագն է ղեր հզօր :
Ա* ÎT

bien l’art même du peintre, Femme se
poudrant (1890), ֊portrait de sa maîtresse,
Madeleine Knobloch, effectuant le geste
simple du maquillage. Comme la femme,
le peintre camoufle et rehausse le support,
jette de la poudre aux yeux du specta
teur. Ce qu’il donne à voir semble si
simple et demeure pourtant si mystérieux.

(1) cité par John REWALD,

Seurat,

Paris, Albin Michel, 1948.
(2) Jean-Claude LEBENSZTAJN, Cha
hut, Paris, Hazan, 1989.
(3) cité par

Erich FRANZ et Bernd

GROWE, Georges Seurat - Dessins, Pans,
Hermann, 1984.
(4) John REWALD, Seurat, op. cit.
(5) E. FRANZ et B. GROWE, Op. օմ
B. Groive ajoute dans son texte .լ
abandonnant la règle de la linéarité, eU
rat renonce définitivement à lactég™
phique fondamental, c’est-à-dire à a e
nition des limites (par exemple la
de l’objet et du contexte, de la
et de l’ombre, etc.). Cela pose la 9ues
de la légitimité de cette règle en ma
de dessin ou,
plus fondament enta
d’une définition partienente du
(6) John RUSSELL,

essv

Seurat, Londres,

Thames and Hudson, 1965.
(7) B. Growe, ((A la lisière du
Seurat et l’art du dessin», Dp. «t.
(8) John REWALD, Op. cit. *
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[՛աղէտ առա ոպելի մր ոստայնը , JlUJJfl
Հ ման՛սյիՀ յ, վէճերը կը շա՜ր ո ւնւս՜կո ւէին
կ“ււի1ւ} մերթ ընդ մերթ
կը Ju,Jt
^fi ’ երր ամուսնութիւն ծրադրած ե11("'"'Ոոսրղ քը սենեակ մը կամ յարկ մը
լ

Ul' ս,ւելցնել իր են ղ տան : Ս ենք մ եր
""մսեՀքՈլ լինու թիւնը ՚կը սկսինք յաճախ
^ւ՚ր^կի
ս,ոտ ո ւներր $ ե րր ոստիկանները
վ),
1 զքսոսր փ ո ղոցն երու անկի ւնին ֆ դրա/ ԸԸ մեկնած են ւլփ ւղաւլնա ց.ո ւթեան
„'ւԸ '1աԹեն^ հսկող աչը չկայ մեր ,/ր-

անի մը մամը րաւ է՝ որ մեզսախնամի հիմ՝ դնենք, պատ րարձեք ) խափանենք դըկից զ րո՛ց ի ին ա~
րե
g I1
.
Ս կռուած դործը անքանդ ե,լի է î
J

Հեյ՜ն 'ր'ւ''^^ւն'' ՝ կաՀառՀԸ » Z'/'Z""
’

^1' ’

նպաստեն վաւերականացման :

սա՝ևտյն ունէին նաեւ նուաղ
fin
ut տս1՝ճա,ռներ :
Որթատունկի
" Լ" fո լ ե ր
ձղուեր է եղեր քիչ
Ա ‘քքի պատին կողմը՝
կամ փոսէ ած
լ"։ս>9թ կտ,էր մ ր հովը թռց ուց եր ու տտՆո /

h P Լ եղեր էք աչ ատ ո ւրենց կողմը*

ԲԱԺԱՆՈ ՐԴԱԴՐ ՌԻԹԻԻՆ
Ֆ p ա û u ա : Տար • 800 Ֆ •
Վհցամսհայ : 410 Ֆ •
Արտասահման. : Տար. 1-100 Ֆ- (ամէնհրեայ առաքում)
950 Ֆ- (շարաթական առաքում) — Հատը : 4,00 Ֆ-
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/)'չ մանկութեան դրախտ էր , ււ չ աչ ներօոխււկութեան տեղ-, ՛Ո էն երը , ււււււ Լ.լւլլ .
քԼխննելւը. կռիւը եւ նոյնիսկ ոճիրը չէին
պակսեր թաղին : Պատշգամը , որ Խաչա.
աւպւենց ազարը տնկեր էին Փիլիսլոսենւյ
muï սանդուիսին մօտխկ, տևւամլան վէճի
նիւթն (ր երկու պատկից դրացիներու !
]1կէղր,ը , հոդաբաշխման անարդարութիւն
ւկ կար , որուն մ՜անր ամա սնո լ թի ւններ ը
մեղի ՜մա՜տչելի չէ ին այլեւս ամրողջութւսմբ՝ PutJH դիտէինք տարտամ կերպով՝ որ ֆրանսական հ ո ղա տ ա ր ո ւթ ե ան
ցիսնի սլետա\կան պաշտօնեայ՝ Պզաիկենց
^աւոասւո ըր Ս կր ա ի շր ՝ մ երօ ր եա յ իմ ա ստուէ ճարտարապետի երրորդական օղնական մը՝ բլուրին հողերը բաժնած ատեն
կատարածք- էր /լամայա կան արարքներ ՝ իր
'.այրենա՛կիg էր ղր ո ւմg ին եր ո ւն տուած լաւաղււյն շերտեր ր ՝ կամ նո լն ՛կա ո ր ր յատ֊ ■
կարւււլած երկու րն տ անիքի ՝ յետ ո յ զայն
Ասելու թաքուն նպատակով եւ վերջապէս
անստոյղ. սահմաննել, դրած՝ երկու կա լուածի միջել*. ք)*րամ ունեցողն m «կեր-՝
յիուլթ , նսլ ար ա վ ա ճ ա ռի ,
մս ա ղո րծի ՝
ատաղձագործի ու շինարարներու դասակարգր ուղաՀծ\ը յաջողած ՜էր ձեռք ձգել՝
քր պատը տաս ս անթի մե տր դուր‘[եր հիւսել , ասոր - անոր տանսսւաջ.
Ան մօտ ի կ ծառ անկել ու հ ո ղա շեր ա ր իւրացՆել ՝ տ կարներ լ՛՝ աղքատները՝ մ իւս**
ննրր այսինքն ՛մեծ ա՜մասն ո ւթիւնը աւաղ
ïfnrI_} հնակարկատ ու բեռն ակիր կամ ար1ուկիչ նետ՜ո ւեր էին
թաղի սահմաններ՚ււն} ժայռերուն վրայ կամ ձոր ելաւ *JtuԱԱ՚սփիե i Տ ոմները խայտաբղէտ կերպ՛ով
^րձրտցեր էին եւ ոխեր ը ր աղմացեր :
վւները կը յիշէին թաղին այս խառն ի
իուռն ու իրաւ ար ՝ ծադման պար աղան երէն
l^lfiր ՝ ղանոնք խո շո չլցնելով ՝ յարմարաֆևլով այԱՕրոլան պայմաններուն*. Ասով
k րացատրէխ, կոմիտէի իշխան ո ւթե ան ՝
Ւ՚ղ^մլանութեան
ել դպրոցին սլա շտօն^1'սւն դանդաղ ու անվերադարձ ղրաւուհոլրումցիներէն , որ այդպէս արմեւոl'hh էթր իրքյնր դեր աղտնg հաչա խօսու^էւլնհ ալ* Հս'յերէնը դարձեր էր պ՝աշ-
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ասոնք պատրուակներ էին
որ կիները
նախ' պատուհաններու ճաղերուն ետ՚ե՛
տանիքներու վր՚ոյէն ապա' ուղղակի փո
ղոցէն մղմղային՝ մռթմռթային՝ ձղէին
tfիջոցին մէջ իրենց խայտարղէտ ձայնե
րը ՝ տային առնէին իրարու, նիփ - նիհար
ու թաղին բոլոր կոտրած ոտքերն ու ձեռք^P Ը փակցնող ՝ կա պո ղ - կա պկսլո ղ «//)^/_
նրխճի^ Տիկին Մ “՚ [՛ I՛ I՛ ըան'ար Ո ւրֆայէն հոս բերած հայհոյանքներու իր կեիկր եւ. Փիլիսլսսենց Հայւկուհին կր համ եմէր ՝ էկը պղսլեղէր ինչպէս իր ն շան ա ւո ր
ու կծու տոլմաներր՝.
ը փայլէր աչքեր 111*11 կապոյտր՝ չա ր ա չք կր թ ո ւէ ր նե
տել՝ աջ ա'փը ղարնելով ձախի բռունցքին
վըայ ՝ մինչ անէծքի տարավէլլ !լ անցնէր
տոհմի բոլոր
սերունդներուն : Ահազդու
եւ սլա տ\կաո ել ի urJrl հեղեղին Հայկուհի
!լր փորձէր
դիմադարձել՝ յարձակման
թիրախ առնելով Տիկին Ս ա ր իի աղջկան
Արմինէի կասկածելի կենցաղը՝ քաղաքի
մա լթեր ո ւն վբայ սլքտալները՝ մա րտական
iU'i/ U If հետ ելլել - [։թ՛եթ՛եր ր , խուստփև.
լով անշուշտ հիմնական մեղքը ան ո լան ե.
լէ՛. Ս եռային մեղքերը իամ համաըձաւկութիւններր որքան համատարաՏ այնքան ալ
լուռ են հոս, ոչ անոր համար որ ամօթ.
խաՏ ենք կամ կը վախնանք անոնց աւեր,
ներէն, այլ որովհետեւ անսահման են :
թաղային օր՜էնքը անհատներուն կ'արտօնէ
որոշ աղատ ո ւթի ւնն եր , պայմանաւ որ
դա յթա կզութիւնը չառնէ իր բովին ամz""/f/' "P 1նմ ՜ ^այևո։-հ1՛ 'ւը -պառէր շ՛՛՛
տով իր նիւթր, կ'րեկրկէր յաճախ ձայնին
բարակութեան պատճառով ,
կը մտնէր
քովի նպարեղէնի խանութը, մ՜շտելու ի՛ր
Փիլիպոսր, որ ելլէ,
պաշտպանէ իրենց
սլատիւր : Արտբկիրի տեղահանութենէն
ի վեր մ՜իականի էր ամուսինը որ , ման.
կամարդ կ ինր առնելու համար այնքա՛՛ն
գտցեր, եկեր,
.լացեր եկեր էր անոնց
դուռը, միջնորդ ձգեր աղթլան մօր ետե.
, էն , քանի որ Հայկուհիէն դոնէ քսան մը
տաբու մե{լ կ'ըսուէր ։■ Մռթմռթալով ,
դանդատելով, մօրը «դորՏիդ խառնուէ՛»
մր յղելով (Մտլւիձա եթէ կարենար թելին տակ «կը խղդէր՜» 'կա1'ճ հ“""“կով ու
երկար լեղուով հտրսը, որ կռուի կը մրանէր թաղեցի
յաճախորդներուն հետ եւ
կրնանք վստահ ըլլալ, որ առիթը պիտի
չփախցնէր րռնեյու 10աչատուրենg Մարին ,
իր թթենիին տակ պիտի բերան մր «խռ
րաթէր», հտրսը բամբասէր,
«մօրանցր
ղրկելու» իր հին Տրադիրբ պարզելով անորՀ. Փիլիպոս ուրեմն՝ դուրս կուդար
խանութէն, «ի՞նչ եղեր է,
նորէն» մր
կ՚արձակէր դէպի թաչատուրենց տունը,
ուրկէ Մարի կր նետէր իր լուտանքներուն
է՜ն դունադեղներր , է՜ն կախարդականնե.
որոնցմէ
կր սարսափինք, քանի որ
Մարի «ջո՛ւր կը կարդայ' , րայլյ '/'/'z/'աոսե ձաւնէն զգաստացա՞* արդեօք, թէ
ռգԼ*, ներս կը մտնէր, պատուհանին
ետե, էն կը շարունակէր Հայկուհիին ջ,թի.
էութիւնը,
անտմօթութիւնր սլախարտ.
կե,
վէճր
թերկարաձդուէր աւելի ցա*էն, մինչեւ երեկոյ, երր Խ աչա տո ւր ենg
տղաքր կր դաոնային մէ՛կը դոր*էն,
միւ՜սը ակումբէն, Արմինէ ընթրիքի
սանր կը դնէր = Միջադէպր կր պատմուէր,
կր ,սէ ինք -, Մեր թաղին մէջ սլատու֊ւսՀ
ու դուռ բաց են յաճախ նման պաբագանե.
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բու՝ ճնշումի
^ն ՝ \կը Չլսցնեն'» :
Հ՛արցը ւխււ կա ած էր ւսյդ Օր՝ utJrf- ձնւով՝
քանի որ կո ւսա\կց ութի ւնը չէր սիրեր U1JU
վէճերը, օրա կաբդի նիւթ եղած էին բա ղմիցս կո մի m է ի նիսաերուն ՝_ սպդ մա ր ւրի կը
1րջոէ.թԼամր կը ր ոչոր ո լէ ին պիչ ի ւսր ա ո յ ի
կանաչ սեղանին շու րջ ՝ ամէն Ո սբեքշա բթ ի
ի րի կո ւ.ն եւ կը քննէին թաղին Զքաղաքա
կանդ կացութիւնը y Հաղրբվաբդի հարսին
բար ո յ սւկան ը ՝ դսչ ր ո ցին վվ^^կը “ կ [* թելադր ու Լ լ, որ ի*1ւ իկի խօսքին կարեւ որ ո ւթիւե չէ ք’ ս>1“ր իսկ111 կսՀն ա յ ր մարդը*
էյ՚ա չա տ ո ւր ենg աղաքը եւ Փ իչի պո ս ենք [կու
սա՛կցական էին ի վերջոյ՝ թաղի սահման
ներուն մանր
մ ո ւնր մարս՛եր մղած Լին
միասին վարի թաղինն եր ո ւն դէմ ՝ արգի
լած' որ մեր օրիորդևերէն մին փորձուի
ս՜ կրթ "՛իլ վարէն երիտասարդի մը հետ
կամ արարի
հետ փախչի :
ՆԼարինները
բորոտներ [կը թուէ ին մեղի համար՝ ել
մենք վախով կ՚անցնէինք անոնց փողոց
ներէն եւ
կ՚անցնէինք միայն
երր սմ յլ
րնտր ութիւն՜ չունէինք : վար իններ ը էջ~
մի ածն ա կ ան էին, մինչ մենք Ետթողի կո-

Գրեց'

ԳՐհԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

սա\կան ա թեոռի պայքարին' քանի մը վար
դապետ ու եպիսկոպոս տվւոցած րչ չա չու
փառքը կը վայելցնէինք ել օդակա յանի
մեծ ծեծկտուքը
կը պատմէինք' իր բո
լոր մանր ամասնութիւններով*., թաչատուրենց աղաքը հողի ՝ պարտ է ղի ՝ ծառի վէճերուն չէին խառն ո ւիր ՝ անոնք յաջողած
է ին պար տ ա դր ել իրենց պա տ շդա մր ՝ որ
շինած էին դիշերանց ՝
°1*Ը ևա"
չառած էին փողոցի ծայրէն ներս մտնել
ուզող Զպեչետիէի^
ոստիկանը ՝ որուն
համար Արմինէ սուրճ պա՜տրաստեր էր եւ
աճապարանքով հադուեր' իր մեծ տ է դո լթէով նարնջագոյն շրջաղդեստը։
Տեւական բամբասանքի ՝ նախանձներու
եւ դսյրո քթներու մէկ հունաւոբումն է
թաղային վէճը* անխուսափելի հեռաւորութիւններ կը պահպանէ թաղեցիներուն
մ/,ջեւ, քանի որ մենք օրն ի բուն իրարու
մէջ .կ՚ապրինք՝ իրարու սուրճ խմելու
կ՚երթանք՝ իրարու մատաղը է!լ ուտենք եւ
կ՛ողմ հնք տե ս ակ մը անհաւան ական
ընտանիք*. Պէաք է կռուինք*, վէճը պիտի
չարդիլէ որ
յաջորդ
Համբարձումին ՝
դաշտը՝ Հայկուհի ել Ա ար ի դէմ դիմաց
վիճակ քա չեն ՝ բախտ գուշակեն ՝ թա պո ւ
լէ ուտեն՝
առանց որ մէկը միւսէն իր
անէծքներուն համար ներողութիւն խրնղրած ըլլույ : թաղեցի միւս ՛կիները կը միջամտեն ՝ անաէկնկալ կերպով երկու հակա,
ո ակորդ դրացիներ
կը «հանդիպեցնեն'»
իրարու ՝ անհամութիւնը կը վերնայ *. վ^անի
մր շաբաթ ՝ երկու պատկիցներ ը իրարու
հիւրութեան պիտի երթան - դան՝ շաքար
ու մեղր Ը/լոն ՝ թ ա չա տ ո ւր ենg աղաքը
Հա քկուհիին հետ պատուհանէ պատուհան
ծրկդիմի կատա1խեր պիտի ընեն ՝ Ա ա ր/՚ձ ՛ո
ի ր հար ս ր մօր տնց ը դ րկ ելո ւ
որ ո շո ւմ ը
պիտի յետ՜աձգէ ՝ ամօթ է՝
թաղը ի^չ
կ*ըսէ : Հա շտ ո ւթի ւնն եըը նոր ս կ ի դրներ
են՝ որոնք կր յանգին միշտ նոյն ու նախ
կին աւարտին՝ այնքան ատ՛են Jl/տչա տու
րեն g սլատ չգամր իր տեւչն է : Մ ենք վ ա րմուած ենք վէճին որ կը կրկնուի ղրեթէ
դո g սորվուած ծէսի մը կանոնա՜ւսր ո ւթեամբ : խորութիւնը պատրուակին ^էջ
է՝ որ կը ջնջու ի հին հարցին առջեւ*.
Սովորական կռիւն էր որ ՜^-իբակի առա
ւօտ մր յարուցուեր էր նո Z'^'t Հռւյկուհւ,
իջեր էր ւի՚՚ղող , եւ աւելով կր սպառն՝ար
Մ‘Արիին , .էինչ J-ամէն հրսռ^ւորա* Հաճա.
ղա յին Մ ա րին եւ Կարպիսենց Հեր մին էն
տուներուն առաջքին իրենց պարտէզները

—
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մաքրելով
զբազա չ կր ձեւացնէին՝ հեռուէէր հետեւեչով միջադէպին՝ որ քանի
ձ ը օրուան բամբասանքի նիւթ
կրնար
հայթայթել կիներ ու նիստերու ն . ա չնքան
"՛Լ դձ՜դռհ շէի՚ե իրենք, քանի ո ր իրենց
յարաբեր ո ւթի ւնն երը մ է կէն 'կը տաքնայ ի h
կռուողներուն հետ ՝ առանձին առանձին :
/?/_ պատահեց ալ ՛անսպասելին *.
թա չատ ո ւրենg դուռը բա g ո ւեg ա ւ ՝ չտյտ.
նո ւեց ա լ ձ՜անիկը ։ թաղին ս կա ո ւ տն եր ո ւն
մեծն էր ան՝ Հալէսլի ողիմպի\ա\կան տո
ղանցքներուն
էն առջեւէն քալողներէն ՝
միշտ կարճ կարուաչ֊ մաղերով ՝ բացի բա
նակումի օրերէն'
հակած կ?ԸԼԼաԸ կա[՛ի
մեքենային վըաJ y պետական մարդոց
շապիկները կտրելով զբաղած : Ահա ան ՝ .
լուր՝ հաստատ քայլերով իջ՚սլ տանառաջքի երեք ս ան դո ւխն եր էն ՝ «թնչ կմ՛ դես դուն ՝ նոր էն» բաg ա դանչելո վ : խ ըշմարելով որ Հայկուհի չէր ընէկրկած տա
կաւին մօտեցաւ անոր՝ շատ մօտ՝ ճի շդ
դէմը կեցաւ ՝ «դիտեմ ի՛ն չ ttf ո ւ ղե ս կոր
դուն» գոչեց եւ երկու ձեռքեր ը պինդ ամ ՛ի ո փեչով ագռմէջին ՝ բացագանչեց* «ո՛՛ u
է քու ուզածդ ՝ ա՛ս» յ. Հյփոթած' Հայկուհի
ձգեց աւելը դետին՝ ամբողջովին մու. նջ՝
կեցաւ պահ մը՝
բարկութենէն' քտրա~
ցած՝ բայց
աներեւակայելի էր որ 'ապ
տակ մր տար՝ յետոյ մէկէն՝ քաշուեցաւ
փողոցէն՝ տուն*. Ս*'րացի կիները կարծես
լսաչ ու տեսած չէ ին պատա՛հա՛ծը ՝ քանի
որ անհետացան*, ^աւոարևալ լռութիւն մը
փակեց վէճը վերջն ական ապ է ս *.
Գէպքէ՚ճ վերջ թաղեցին , որ կ լ, սիրէ
րն դհանր ա պէ ս ղա յն մեկնաբան ել ՝ ծ եր ո ւկն երը Անթիքա յին տան մէջ թ^րթի fiթերցումի աւարտին եւ այրերը Ա*արիձային մօտ ՝°Ղ.ի կօնծած մամանակ՝ եր
բեք չանդրադարձաւ անոր : Կա րեէք ո չին չ
պատահած ըլլաբ յ ձիւնիկ իր հեծանիւով
ա ռտ ո ւ իրի կո ւն անցաւ փողոցէն ՝ բարե
ւեց
Անթիքան ՝
արհամարհեց
ինչպէս
միշտ Կարպիսենց Հերմինէն՝ որուն կը
վերադրէր խմուած սուրճ մը երկրորդ
անդամ խմցնելու «սլժ՜դալի» վարպետու
թիւնը ՝ Կիր UJ կին երր սկա ո լտ՚ական կար
միր՝ կանաչ՝ ք*սքի տար աղբ հազած զլ՛
նա g ակումբ՝ ՜լչայէխկխ երը հաւաքեց*. Կոմիտէն չպատմեց զինք՝
չկախակայեց*.
Կ*՝տ յթ ա krո ւթիւնը
դո յո ւթի ւն ու նեցած
չէր** Սա՜կայն թաղին էկնիկները՝ Երկոլշա՚բթի ՝ կէս օր է \ետքո լան «շ իրըէթ!1^ (թա
զա չին դրամատան մէ\1լ շրջուն տարրեբա
կը} իրենց հանդիպումին գանձապահ Տի
կին ո ս4ՒՒ դլվսաւորութեամր երբ բոլոր
փոխ տրորած գումարներուն ՛եւ առնոլած
տոկոսներուն հաշիւները ստ ո ւդեg ին ան
ցան օրակարդի ներ յայտ մասին՝ յօնքով՝
պռունքով՝ լռութեամբ' թաքան օրէնքի
մր համաձայն վճռեցին աղջիկ չտալ խա
նիկին , «աՀվ անոր կնիկ կ\ր վստահի» լ՛ս
ուեր է ելլեր ՝ կարծես ոչ թէ տսլադացուն ՝
այլ իր կինն իսկ բոնաբա ր ելու կասկածը
գոյութիւն ունեցայ Ը1լար î վճիռլւ ձեւ ա
կան էր : Ա՚ենք դիտէինք որ թաչատո՛ րենց
տզան արդէն արծուիկ մը զտած էր քա
ղաքէն *.
վէճը եթէ ծէսն է՝ ոճիրը կր կազմէր
այդ քլրկնուող արարքին մէ\կ խ՛ուլ՝ հեռուներէն սկիզբ առած ղարտուզի ընթացքը ՝
որ մէկէն կը [ստանայ ՝ կը պարզանա յ :
Ա* ենք զայն դիտենք ըն դհանրապէս միայն
թերթի շատ ցանցառ լուրերէն * մեր թեր^
թին բ՛որ ո յականը կբարդի լէ յստա՛կ ու յըրազբտկան ոճով տրու՛ած նկարտզրո՛ թ ի ւննել՛ ր ս սլան ո ւթ ե ան ՝ երր ասի՛կա կը
վերաբերի «ազդին»*. «Ազզ ային ոճբա
լլ,ործ մր» տնբնա կանոն երեւոյթ մրն է ՝
սլ ո ռնկո ւթ եան նմաե ՝ թէեւ թուղթէն տեզին սկսող առօրեան իր կիրքերը կր քարէ
փուլոg է փողոց *. Սձ^ոնք երբեք պիտի
՛ասնին արտայայտութեան այւր բարձր
ու բացորոշ մակարդակին որ ոճիրն է
Pէ չPHutJ դաղափ՜^իա'է[^ իջո՚մտո՛ թիւնր ՝ արդարացումը :

(Շար.ը Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M

< £? ԱՈ- ԱՋ

Էջ 2, Կիրակի, Հոկաեմրհր 6, 1991

Մ Ի Տ fi

-1’ւս.ւ:ւտւաւ’ոփ
արուեստասէրի մը օրադրեճ
ԴՐԻԳՈՐ ՀԱՄՐԱՐԶՈԻՄԵԱՆ
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190֊ Հենրի քքէ) Ֆրիք

հեռաձայնի ւկանչով։ Լրացնել յտյտտգրի
մր կազմութիւնը որ օրել, ամբողջ յոգնե
ցուցած է միտքդ։
Զու զ ազիպու թիլ եր կոյր շ Լ բոլորովին •
ահա երկու արմէքաւոր ղործեր որոնք

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

թիւնս գնաց Անի Վավաֆեանին մօտեցումին աւելի ներդաշնակ ու աւելի ներհըմուտ *Լի.վ այ տիի ոճին * Նոյն հեղինակէն
երկու նմանօրինակ քոնչէր թօն եր : Ե՜հչ
մեծ տարբերութիւն
հակառակ գրեթէ
հաւասար կատարողական ար ո ւե ս տին :
Սոյն
համերդով ե ր ե ս ո ւն ա մե ակը կը
տօնուէր «Երիտասարդ Մ են ակտ տարն եր ո t yy Մթսթեան :
Սովորական համերդ մըն էր լաւ ոբակութ ո՛չ աւելի } որ մէկէ աւելի պատճառ
ներով երազել կրնար տալ հայ արուեստասէրր՝ ն՛աեւ- հայ պատասխանատուն ։
Լեցուն սրահ ,
համեր դին առթ իւ մ ոգ
էի ու ած հարիւր հազար տոլար y ձրի տ ր ամտ դր ո ւ ա ծ սրահ y ինչպէ ս նաեւ առա h g
նիւ թական վարձատրութեա1ւ մասնակցող
արուեստագէտներ :
Կ՚երեւի կան հաւա
քս, կան ո ւթի ւնն եր որոնք աւելի լալ ըմ
բռնած են արուեստին դե<րը ընկերութեան
մէջ •
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,,y///Z ^^z Ւսհ “1էտ^ է Ւ^1 տրուած ըլ/սէ[ 'է՝աթ1,Ա1.1Ւ ռամերգներ ու շարքէն։
Երկար է *յս,նկր հարուստ ւսնձնա՚կան
ւաքածոնեբուն աշխարհի վրա / :
սւսկսր/ն անոնց մ էջ այսքւսն խոր հ ա ս կ աց ո /հ ո t թե ամր. մ՛եկա b դո / tub բազմաթիւ ու
րիշներ : Հաղի, հինդ թ է վեg : Հո՛ ս y ներշրնչեալ մաած ողո ւթիւն մը քեղ հետզհետէ
իր կտ զմո ւթ ե անր վկան կր դարձնէ : Անձնտտուր
կր հետեւիս անոր բիւրեղացման :
Երբ Նիւ - Եորք

հասնիմ ՝ ուր

194֊ Ասատուր

պատ

րաստուած
եմ զայն
4z/'4/,^/ տեսնելու'
կուղղուիմ հինդերորդ պողոտային վր ա J
զանուող դէպի այդ փոքր դղեակը ։
(յուրջ հ'արիւր գլուխ գործողներ y մողվուած են հ ոս այս յատուկ ղարղարուած
շէ1ւքի^ մ է ջ յ կառու ցոլած դա ր ո ւ ս սկիղրը
Հէնը1՛ fi/^j ս>րիքի կ՚՚ղ^կ :
Տե ս նելէ ետք
ղմուար է համեմատել
կ[,ս,ծ ազդեց ո ւթիւնդ հարուստ թանդարահի մր աոթ՝տծ մտքի դռհ.ունակութեան ։
Սրովհետեւ ողի ի մը յայտման կր հանգիպիո • Ս արդու մր ճաշակին , րմրռնումին , ապրելակերպին մօտ զգալով ինքզին.

Ք/'7:֊ ՀղօըՒչ "■յ- մԸ պատած է հոգի,,,

Սձ>ի 5 Սրա P արա ջան ե ան ու իր մէկ րն.
կերոջը հետ միասին Հաշեցինք այս զերեկ :
Սնի չէր դիտեր թէ ներկայ ԷՒ Ւր նա
խորդ դի շեր ո լան համերդին :
է Լ կրՅա^
դտնել հ ամեր դմւ աւ արտին Սէիո P''ի լ լի Հ°էի վ[‘ն տ յ ա ր կր y
•կորսուելուէ նրբանցքներուն մէ9։
Սնթոնիօ վիվալտ իի
մա հ„ ւ ան երկու>ուրիլրյիսունամ եակն է այս
տ արի
ու
գրեթէ բոլո ր յւսյտադիրներ ուն իւարի սխը
կր կազմէ ան :
Սնի Պ*ավաֆեանի վստահ ո ւած կ ր ու
րեմն անոր սի մինէօր ջութակի քոնչէրթօն ,
,էճլէտ նախաղաս ութիւն ,
ՀՆչ/»ճ
ճպոտ : Հեզասահ, խորունկ ու թաւալռն

".նէր իր մէջ, Կռ.րեԱ,ութէլննև
/ »
<
տ III
մ եմ ատ ո ւ թի ւնը
h "■■լյ-ոակթ կ
ւոր ութեան հա սատա համո,
ջ/,նր մտքով' երկրորդի Ալ,Հ. Հ""֊
ոԼս ,

Հտբկ է խոստովանի, ա lL,
թձթել մնաց նՀԼ

մինչ միւսը հետզհետէ, ‘Ա'„,րթՀ1'“
'■ր՛"
ըՆ
թացքին աւելի ծանր :
1
Ծանրացաւ ի մաոնաւոո!, I֊ 1
կաչռաեկն ներս իր ^ngn,^‘^
դրական,,, թատերական,. հե,„իոսՀ 1 չ
ձ՝նս
ցին y րաղդատմամր աւելի
քրդական
երտ մ շ տ ու կ ա նի ն :
Կար նաեւ
որոշուած ուղխ, <•,
■էհ՚՚Հ'
նքը.
Հ
” արժ-է ր փորձել :
<<
Որովհետեւ մչաՀռթային .թոսն/, վ[ԱԱյ
' r' Î,
Հտ'ւ“"11'Կ խպ,ոլ
յաջողութիւնն ու ձա խ „ ,լ„ ւթի ,ն,, ,
Արդիւնքը ան չուչտ թէ կտրել,, կ. Ա,
խաաանքը նոյնքան : Անկարելի կ
'Հ
քր կոր ոռի, Շունչ մ'ի„կ ,,լլայ „Հյ, ; ՛'"՛
-Բոսն տարի : Ալն,ան ս.լ եթր,,,, Հ
թ Ո ‘իր Հ ի մտ ;
՝/* Ա, թբա ունի կուղմակերպաե ս„,կ„փ,
հ արիւ րի շուրջ հսնդիսլումնել, ,

„ ո

Նիւ - Եորք , Յունիս 1Տ

192.֊ ttfi/i Գափաքեան

առաջ 'Բտթրտյի
Յաջողութեան նլ
■ռր ‘/ըԱեմ երկ,.

„
. ,
.
,
Առաւօտ կանուխ ցուցասրահ էե հերս
մտաւ , fiի չ կր խօսի ընդհտնրասլէս, Ա_
սատուր
հարցումիդ
պատասխանելով
կր գոհս,նայ,. Ներկայ . բացակայ հողեվի.
ճակ մը ունի յաճախ : finig առաբար շատ
լալ տրտմադրուած էր այսօր ու երկար
շաղակրատեցինք արուեստի շու ԸՒՄինչեւ իսկ ան՛կիւն մըն ալ քա շուել ■■■ւ
՚սչ*ւ ա hg ո ւg ինք ի ր վերջիւն տա րին ե ր ո ւ
զանազան գործերը-, նայուածքին մէջնրշ.

t

I H աւե ֊֊
լի7 առա
V
"‘^՚ն
Ուն1էնԴ1<-''թիննե.
րով հայ թէ օտար երղահաններէ ,
Մասնակցած են իր հ ա մերդնե ,,„,ն հ
՝• ր զ h եր աթ հ,ս1է
րի, րէ ալ ելի մենակատարներ
որոնցմէ
շատերը դարձած
դարձած են հ ամ ս, շի,,,,,,Հս,
չտփանիչով
տրո, ե ս տ տգէ տՆեր ;
֊.ոդեկայ, ո, յ,, վառ սրսհող իլ,,,,,,,, թխԼ
ներ :
Երր Միութիւնը ղանոնր

ներկայացա.,

ցած է իրենց առս,ջին րտյլերսւն մէԼ ե„.
րեմն առ [, պարտականութիւն,

մարեցի
լարս, ած
հ եաաըրքր ո ւթի ,ն -,
կարծես դսրձ՜ը այլեւս տարբեր յատկու թիւ ննել, •ուն՛ենար իրեն համար : Ս ե ա ո յ
սլատ եբուն ա չք սլտըտg ուց
Հանդիպեցաւ
հոն Ո*ոնէրի նոր պաստառներուն ։ Ա^ւոնւլ•Ղ մէկը իր ti ւս սն՝ա ւոբ ուշադ ր ո ւթեան
ու րւմանապտւ
մ ան աg
: /Լ բացատրեց թէ ին շ ո^ ւ
“‘J'I ձՂկը աւելի սիրեց
Ցսաակօրէն , գիաակցօրէն , վիրար,,, մի

Երբեմն ալ տեսնելով թէ անոնրր „,նես
“lllôlll.
նօթ մնացած են, զարկ հա զոր դա կցական
ձ իջոցնմրէ ։
Ե* տիմւս' : Կւսձ' յեւոո^յ :
Մ չսւկութւսյին շտրմում մր կր ենթ պաչ
մւսմսւեւսկւսմիջոgի մը .ընթացքին կ՚խէդրսյ.
Ւր ու՛ղղեց ո ւթեան շրջան ակր , „լ յ1..
‘ՈՈ յ եթէ անհետին իր դո յութեան ղըրդա պա ա ճառներլ, , ինքն ա՛լ կ՛անհետես,.

նչդրակին վ, ափկո լթեամբ մօա եg ա լ , իրմէ
չաս, հեռու արուեստագէտի մը տա ղան.

„ „ , պ ին ա րա, թ ե,„ մ՛ր -,
Հարման ալի պիտի ըլլա՞լ, հայ տրուես,

զիհ .
Աւելորդ չէ կրկնել
Ասատուր կը պատ.
կանի հոյլ մը նուիրեալներու խումրին,
որոնք չեն կռրսուիր լպրծուն գեաիննե.
րոլ վրայ, ինչ ալ որ ըլլան օրուան խառ.
նա շփոթ հ ո ս անքն եր ր :
Իրենց ընդոծին յատ կութի ւնն երը , խմո.

տի բջիջի մր կորուստը քսան տարուան
կեանքէ մը ետք, եթէ չունի ան դոյու
թեան իրաւունք Ափի, ոքի
ս ր ա ծրթւ :
Ուրեմն կ՚արմէ՞ր փորձել, Այո՛'. Փորձս,.

նին տիրանալու զ ո րծ առնո ։ թ եան
մէջ,
Բոլոր զործերր նոյն բարձր մակարդակին

նուադ մըն է Անիի նուաղը : Ունի նաեւ
ձայնեբու բացառիկ ճշգրտութիւն մը որ
րնդոծին է իր մօտ , եւ նաեւ՛ մեկնաբա
նած գործին ներքին կա ղմո ւ թ ե ան բ
հա
սա սլատ ասխան ող ոճ ։
Բն "1"'հ[՚Հ այ՚է յաակութիւններով սպառադին ո ւած , ան գրաւած է իր տեզ
՚լը
մերիկեան երտմչտական աչխարհէն ներս.

վրայ կր զան։,, ին,

կարելի չէ

ր/Հ, կևխպընկալ արուեստին

Ու երր խառնաշփոթ մտքով դուրս կ՛եր
լես հոյակապ Կիլլպէնկեան հիմնարկէն
տռտսո
նո ան. ,/այւման
ե ր ազ ա ռն ալո կամ՛
քով' հ՛անդարտած կր րամնոլիս 3)րիք
հսւււսքածովէն y
նոյն
յուղումը
կղըր-

սրտատրոփ նուաղը ,
•Յայտագիրը կր պարունակէ ր թ րոլքփէ.
ր-ի ու. թաւջութակի ալ քոնչէրթօներ ը y
1՚"^լ“1էս եաեւ
լոկ սենեկային նուաղ
խումրի հսւմար դրած սիրուն Ո է Մինէօր
քոևչէրթօն >
Ո ւնենալով երեք հարի, րէ աւելի զանա.
ւլան նուադարաննեբու
համ ուր
դրուած
քոեչէրթօներ y
միշտ կրնաք
հանդիպիլ
ձեզի անծանօթ մնացածներ ուն ։ Նոր երան-

եմսւնր կրնայ պատահիլ Լիդսլոն , Լու կանօ
թՀ 8ի‘֊բիթ՛
Կիւ լպէնիեան } 3)ոն թիս էն
կամ Պ իւ ռլէ հ ա լաքած ոն ե ր ո ւն ա՛լ ղ իւ!' ազ .
րամՅ ո ս } աւելի կեդրոնացած խոր
նուրր ճաշակի տէր է արուեստասէրը։
Ն՛ոյն ատեն բուռն իր կրա՚կը

լա լ.ա դո ը

էիե ուսլրելու տենչով յ Պիտի դաս վերսւտե սնելու Ո*ամպրանտի ինքնանկար ը
թհ
Ասպետ ը՝
թէ՚որհրրի
երկւ
ա ղջսւմղջի*1ւ ծ ո վսւնկարները y Կ ոյայի թէ
1Լելսւսքէղի դիմանկարները : Ու երկարօրէն մնաս 'Լէրոնէդի , fl) բանg Հալսի Լաթուրի, Տավիաի, 'Լէրմէրի, Վան Տայք/,
կամ Գօրոյի դղայացունց զո բծեր ուն դի.
‘^ուց ներկայ իրենց տեսակարար յատկա
նիշներով ; Բոլորր : ո. utJu է հրաշալին :
Ո>ր կր զանես զա ի չ ո ւմը որ ապահոված է ընղհանուրին բարձրագոյն որա\կր ։
Լ, ո յնս, տարր հիմքը։ Ապահովելով հաւա
քածոյին սրաաչարմ ոճր : Անբիծ դեղեց,
կու թիւնր :

չսիրել

իր հաղորդական ու

դա լոր ո ւմներ նաեւ
մեկնաբանին ճաշս,^'՚ կ՚՚՚խեալ,
Բամ անումի պահ ո լն Արա Բաբաջանեան
յանձնեց
վիտէօ-երիզ մր՝
աւելցնելով,
«հայրիկիս վերջթե գործերն են, իլ, իսկ
.! եկնաբանոլթեւսմր . 'Բտթրտյի
համար
բերի՛» -. Յարմար առաջին առիթով ներ.
կայացնել հունբութ եան :

ըմբռնումը,

ոգեկան
հարստութիւնը նաեւ ամուր
պ ատր ա ս տ ո. թի ւնը , թոյլ չեն տա ր նո ր ա.
ձ ել ո լթե ան խտբկւսնքն՛եր էն տաբու ելու :
Ա ին ակ կը դտնեն իրենց ու զին ,
Ասատուր տարիներ է ի վեր \կր շարուեակէ անընդհատ աշխատիլ y նոր ուղինե[> ո վ y եւ բազմաթիւ յղացումներով :
մանաւանդ, իբր փորագրիչ :
Ուշագրաւ իրենց խոր ա րտայայտչա կան
խորութեամբ* Ազդեցիկ կողմ երէն մին է
Աս ատ ուրի'

տալէ

սււե լի ւլդտցնել

111 utԼ ՒI՛ ներաշխարհ ր :
Ողջունելի է մեծ
ո ւ ր ւս խ ո ւթ ե ամբ Ւր
ցուցահանդէսը որ տեղի պիտի ունենա յ
ն„յեմբերին' ի Պ ոխում-. Գերմանացիք ,,,.
ասիինը պիտի ըլլան ո, րեմն զինքր այս
կարգի թանգարանային ցուցահանդէսով
մը մեե ւսրուլ :

Փուրիդ, Յուլիս ]_7

191֊ Շա/ւան Արծրոննի
Ա-րգՒ
ե ր ւս օ
ւթեան
սիրահար է ;
Բազմաթի, գեղեցիկ երգապնակներ լեg ո, .
ծ' լաւ դաշնակահար , յօրինող, բանա.
խօս, ա զդա գրական երամ չտ ո ւթեան մս։ ս _
նազէս։'
Շահան Արծրունի նիւ - Եորք
Z/ ւզ ր ի ն ե ր կ ու յի ս ։

Հեռա Au,յնեg ի խ^նչ ունիս նոր երդազան1ւ1'Գ
ե ղան սւ՝կ ի ն

Հ

յա!_որղ 11 ^ր երամշտական
ա մա ր տբ՛ա մա դ ր եթ, ։

1Կ ան Ոովհաննէսի
1Լրամ hl ա չա ս,ր եանի

հ ո\վո ւեբղո ւ. թիւնխ
ղ ա շնա\կի սօնաթը յ
Տե ւողութիւնր քանի0 վտքրկեան։ Բսւււն չորս։ (իա մա դր ո ւեg անք . Փարիզ y Նո ք՚եմրեր 4:-ի
Կուվօ ։
իլ ւո
յ^աղւ,ու ս,ո
պՒ

ս.զ ա ւոա հ ա ր

է

ե ըկ ,

ռաջին ունկն դրութիւնն եր ապահովել մէկ

193.- Փիեկաս Ցոնքհրմաե
Ամերիկեան յայտնի ջութակի դպրոլլին
ե,,եք թէ չորս վարպետներէն մին' մեծս,.
օզտուած 'անուանի
հայ ուսուցիչ
Իվան Կալամեանի խորհուրդներէն'
ո լ,
կ'արդարացնէ
«.ջութակովն է ծներ» ա.
սացուածքբ, այնքան հեշտ ոլ ծաւալուն
բացառիկ դիւրութեամբ մրն է ,, ր կլ,
''ին նօթերը, Երբեմն այնքան
բադ որ
դմուարաւ կր հետեւիս, բայց միշտ զար.
մանահրաչ բարձր կատարողական ոճով : :
Ե-.1“ '/Ւլ^՜Ր '“/, համերգը կր կայանս, I
նոյն. Ալիս Մի։ լի հօլին մէջ „, յայտագիրը
յատկացուած աասնըոլթեբորդ գարուն :
/Z/7 իսկ պատճառաւ , կէս, մր որուն
11ր։ա,1 կ՝՝ո,րմէ րոպէ մը ծանրանալ , Պաոօք
երամչտութիւնբ երբ արուի այս աստի,
ճան փայլատես իլ ձեւով, կարծես բան մը
,
,
, , , , ՜ .y
‘ ո'
՚
՛կլ, կորսնցնէ իր միջուկէն , Բայց տյդ մեկ.
նար,սնութեան ու զգացմունքի հարց է
կը տարբերի անձէ անձ,
Նախընտրու.

Համամտութիւն
չկար :: ^քտեը
Գտեր էի
էի սակայն
սակայն
խզԱւս
սււ! տո լթիւ!ք չկաբ
տասնեակ մր ընկերներ որոնք ունէին
փոքր յոյսեր մշակութային զետնի վրայ ,
մր

յառաջացնելս,

իրենց

,1 իաքր .

Ծանօթացնել ջ,սնալ հայ արուեստազէ.
'՞/' ա.11"'զգՒն- նաե։

Z‘։1.l/' Հայ„,ն իբրեւ
ւ՚ձհք :
Կ աղմ ե լ ,ս, ր ո լե ս ա ի բջիջ մը. Ո։ մ որ
որ կ1լարենար զտել ո լ համադրել միանգամայն ,
փնտռելով ճշգ րիտ տեղեկո ւ թի,նր ,
Ոմանք ըսին' «գրամ չկայ , հանրո, թի,ն
ւ1ս՚.է ,
որո՞ւ համար, անկարելի է», Ա.
ռարկոգներ եղան' «.հտյ աբո ւե ս ատ գ է ս, ր
Ո՛րիչ ուղիի պէաք չ„,նի ինքզինքը ծ,
ն օթ ա g նելու
տ ա մ,ար.
իր ւո ւս ղան ղ ր բաւ
է» , l/ւ բոլորը միաբերան կրկնեցին .
Հշարմու ■■մ զարգացնել առանց
"c~‘-■■
հի մնար,
կռ թեան , պարապ աշխատանք է»
“
Ր"/"/1
դիաոգո, թխններր իրաւացի էին ,
Ւր ՛ու ւ

մէջ,

համերգէն ետք՝ կր զդամ թկ

ձընեւ, Յուլխ
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196 .֊ Փօւ Փխ
նկ արի չներ ո ւն շ^ք՛
Կ*ար ո ւս նորանոր
քին կը պատ,կանի ան ան ո լրանալիօր է Ուշ....................
տիրացաւ հա՛մբաւին ptuJ3 ['I' 1Ո^,Ա-.
անխախտելի է այլեւս, նման Լէմէիկաձ
Փիքասոյի-.
Աք ՛էի արուեստին հիմնական երե
ներէն է' տեսնել տալ առանց ուղղա'կէ">՛

կան

հա զոր դահկանութեամբ

կը

"P Ւ

[չերպընելալ խորհուրդ մը՝.
քիբնեւ ի լաւագոյն ն կար չ*ո կա ե 3’“^
սրահբ՛ Գրիւ մի է , իրմէ զա րմ“‘նհ

195֊ Քսանամեակ

Շ արմս, մով

ր„լ

կ՚արմէր փորձել :

Z'^î/ ցոյց տալու -.
Փ°1
fi/է լտ ւա դո յնս
ց" լս,ՅոԼէԲ ւծ է
վարկածը-. Ամէն մէկ իր ՛/"րեր, ւսնմի/

Նիւ - Եորք , Յունիս 20

Նիւ - Եորք, Յունիս 14

ռութիւն բ կնսո ւս՜ջն-որ ղ է ՝
կր հաղորդէ :
Աւե լի հ՛ա բուստ ենք ա քսօր : Եմիայն
մենք, Երր կր տեսնեմ հրճուանքը աչթ.

ջրաներկեր կը ցուցադրէ ,սս
որոնց առջեւ ա մէն ար։ււեսսւո,գէտ
ուեսւոասէր կրնայ երազե/ , Փ"ք1ւաԳՈ-1
/,սկ անոնց պարունակելով խ՚ոս՚ց՛^ Ւ'^"
կան ում մը : Որ կր սպոտէ ձ՛եր
րան-ո, թեան Հ Փ/"ր""/ա/՚է luJ“
դե զե g կ ո , թ ի ւնն եր ո ,ն կ՛ընկերանան
քոմէթիի ։։։րձաեիկներր ï
,ևս։ն /"Ը1ն" խքան խորհրդաւոր , /'„//»'//
ջ„յք ,քր ,

ւս

Ու այդպէս սկսաւ

շուրջ քսան տարի

ժընհւ, ՅոււՒս֊3
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'kul°P°ü

եեոէ^՚
Երկու հազարի մօտեցող իր V’I
հաւ անարար ամէնէն նշան ակ1"/13 ^ւԱ1զ
որ դի ման.կարներ\ը կ[Լ 'կւսրԼ
ծանօթ է հանրութեան :
Կ՚երեւի այդ պակասը էրւԱ19

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՌԱՋ

Մ ԻՏ fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Կիրակի , Հոկտի մ՛թեր 6, 1991, էջ 3
է

J-ընԼռի ԱթԸ*է թանգարանը ուզած
"^ղ^կերսւեւ ա'ս ր^Յահան՚էէ“ը ■

ր՚սմիա կաաաւյաիա^^յլ^ պՀս
ւ՚՚՚՚զրե, :

Աիքս 'Լալօթօն

հտկագիր ձիրքերու ,„էր երկ„^ հս,լա
h ‘I' ‘'ւ՚՚՚^՚Յ ,ո1> սիլքր յատկապէս կ., ւոս,~
րեըին իրարմէ: Ինչպէս չյիՀէ/' Փիքս.un.
Jl' «չեն փնտռեր՝
կր գ,ոնեմ» [uonj,,^

զռւիցերական

նկար.

„կսձ, ղպր"9է'ն ամենուկառկառուն զէմ.
եքէն է , ասԼԻա^ ։,, ս։ սնրիններ ո բդի վեր.
Լրը
դարուս ս1ւ1"ւրը ■
ւ ք,^ տարրեր կալուածներու մէջ
եւ

է

կա.

Ղատևւ t'F ստոլս՚ր գործը-, Գիմ,,,.

նկար, liU1pl1LP մաւր-, բնանկար,
իրերն ալ ներկայ են հոս յաջող րանի
էր նՏոյչներով : Բայց չես գիտեր ի՞նչու
իղհանուրէն յուսախաբ զ ուրս կ՚ելլես ,
Լապճեպ պատրաստուած ցուցահանդէսի
կ կերպարանքը ունի : Սրահն ալ յատուկ
լաչողա-թէ^ մ1- ^Ուն1' 1'ք Pkl^‘ LnJuli[""կ-րր մոռնաս

սակայն այղ լ՛" լորը ու

Տօտենաս չորս թկ <ինգ ՛Լ Լ" ՛ի՛ գործոցնելուն հոն ներկայ՝ անվարան կր զնահա.
„,£„ ,,'մեղ աաղանղր ՛Լա լօթօնի
Չփնտռել յորդառատ

զոյներո։ սլրիս.

,

.լ
լուլով, Բրիսք ինք եւս Ալիտի, մասնակցի
իր հօր հօրեղբօր ու մեծ - հօրը ընկերս,կ.
ցոլթեամր,
գրեթէ ծիսական
դարձած
փոկի որ ս ս ը ղ ո / թ ե ան :

տայ * Ոլր է( բուն արուեստը յ. քյառին ի^.
մաստն ու սահմանները նույնն են մր֊
նաց ած >

է ր ղալով <Տ.\իմա.է Որ հասկնալ սէլսայ,
տմէն ինչ վերսկսիր Պոնարի ասութեան ,

Չալ, բախտ'
փոթորխկ, մրրիկ, մշուշ
կորսնցնել կուտան նա, ուն ուղղութիւնը
ել կը կո ըսուին :

Լոքաււնօ ? Օգոսւոոս 22

տրաառանռ ած իր կեանքի
լ՛ուն

վերջին օրե.

'Ծութ։ ու երկինքը կը խառնուին իրս։,
րու' հիանալի
գոյներով'
ուր սնունդի

Եար սակայն նոյն այդ չրջանի մեծեր էն'
Ս ՛ոթիս'
սր թսր յտրդԱ։Ն^ ո։ն^ր Պոնա

պաշարն ու ջուրն ալ ընթացքին կր նուա
ղին-. Սպառումի մօտ' երէց սերունդի ան.
զ ամն երր մի առ մի կը դիմեն վերջին զո.
Բոզութեան
անձնասպանութեան •.
Որ
սլէսզի ամենա երիտասարդը ընտանիքին
ո՛՛՛ւր ի 1"ելի դարձնելու համար ցեղիէ,
ձ ա ի, ր :

րի հանճարեղ

ն կար չ ո, թ 1!։„ն

Q[lL(,u հ:ր_

րատարակոասչ. ընտանեկան նամականիէն
յայտնի կ'ր,լայ երկու մեծ նկարիչներուն
զռ՚զահեռ մտածո ղոլթիյ^նկար չո ւթ եան
ti ա ո ի ‘ի, ;
Երկուստեք

խոնարհ

կեցուածք

ար

ուեստի գործին տոջեւ-.
Անսահման
խանդավառս, թի,ծ, „լ անկեղծ ինքն.,,քննա,
զատ,,, թի,ն այգ ,„„ղեր„,ն մէջ.
Կարծես կր մխիթարեն զիրար :

էակներ :
երկրորդական կր մնայ զ ոյնը :
Բայց
էակերեսներու ,
ղիծերու , ծալ ալհե լ,,։,
սզնպխփ րաչիւում մը կայ հոս „ր քեզ
էքաասջնորգէ
գէսլի իր 'հերրի՛ւ, է՛՛յս Ը
^աստառներ իւօսուն :
Գեղեցիկ' առանց
արււր/l :

հետահայեաց „,յ„ g ո լցահանզէ սր y / „.
զանի իրմիթամ հիմնարկս, թ ես,ն կոզմէ
սարք։,։ ած զգլխիչ Լ :
Պոնարի լաւագոյն զործերռն մեծ՛ս,
մասնոլթիւնր
կարելի եղեր է մեկտեղել
^ո։,} շո՛ւ՛ջ հարիւր իւղանկարներով „ լ,
կ՚" զան մասն։։,, որապէո
ամերիկեա՚հ ,
ֆրանսական ու զո ։ իg ել, ական հաւաքածս,
ներէն ;

Ժրներ, Յուղիս
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Պոնար, վարսլետն է այն որ սկի,լրէն
մինչեւ վերջին օրը, իր ակօսն է փորած ,
յամ աո օրէհյ անէլախ իր շուրջի հոսանք,
ներէն :
Առանց իր հունէն զուրս ելլելու,

հա.

‘ ““"արիմ իլ, րնզոծին ձիրքերուն , գտած
i /-/' չսւ սաւ.որ սլղթ ;
հաչտելի ւքւսր ւլսւ սլեւո' եր ր ււլսւրղ Դ^՚1՜
խկ երդեր ուղ մ Լ 9 կր g իր դնել ամբողջ
թտրր,ւն զօրութիւնր , արար հեր
կալ մշակին մւուսձ ո ղո ւթիւ ւն'ը ,
սրտքւգ, տրտունջր մեր'
օրօրը խռո վե՝աԼ
^ոԴՒՒԳ կխսմ ս ՒԱ,1՚^Ւ1.
կտն Հայեր,
։կւ սոփեստ
ւսւլնու ու թևումբ
մՕ ա եg ող
ստուար ա չիւ ա ւոանրի ւլ որ կ' ո լ. զեն ւլսւ յն
օգտագործել ա րհե ս ւո ա ւո ր ի ճարպիկութեամր :
(ալ

է որ չտեսնև ս տա զանգը ղյր սլարտո ղ

ու անունդ կրոէԷ տJu ժ ւս ււլւււ ւ էնը :
ժանուքս մւոանք
տենր ղայն :

պանդոկ որ սլկողի գի-

ÿ,nլիցեր ական

հեռատեսիլը պիտի տար
ԿտէքւտԿււս կո չուած ֆ['թ մը :
երկար } անկապակից , նե ւլսւg ո ւ gի չ' որ
^ոսլԷ տալ Վուրդասլ ետին ւզրիսմակէն'
հղեոնէն ճողոպրած՜ իւ ելա դար ի մր ւէւսխ^անը որ կը ճեմէ ան դադար mV ու. ձախ :
յուղումուիր իլ, ներաշխարհ ին : Հան դ/՛օտտեսին

կը ձւլուի

պատմութիւնը հե-

ւո1՚ւյնԼլ : // չուշոա վերացակւսն պատկեր-

կուղ ան լրտցնել դայն : $ ալ ուզել»
1սդւենւսլ աուլ, համոզիչ ըլ/տլ : Ոճը գրւո-

Ներկայ գործերը

կը պատկանին բոլոր

շրջաններուն : Ս*օնմարթրի
երիտասարդ*ոկւււն տարիներէն ս՝կս եա լ , /‘է՛ ամենահանգրուանը
կազմող Պ՝անէի
ստուար պաստառները*. Հոս են անոնք
իրենց զմայլելի գործեր ու համագրութեամբ, իրայտաճամուկ լոյս եր ոփ ու ձեւ ակ ան ա ե սակ ար ար կազմո ւթեամբ :
(իա մտնակի ընթացքին հետզհետէ յայա^/'
Լ*Լէսւյ Պոնարի յառաջադէմ կողմը ,
ն\կարչական հատու երեսակը ,
ուր նոյն
ատեն գրեթէ 'ակամայ իր գագաթնա ՛լէա ին է հասցուցած֊ տպաւ որասլա շունե
րուն բացած արահետը :
Պ ոնար կը նկատէր նկարը շարք մը գու
նաւոր
արատներու ամւիուիումը որ առարկայի պիտի ղերածուէր հետզհետէ,
եւ m ր ntչքը պիտի սեւեռէր առանց նուա
ղագոյն պատռուածքի :
f)րքսմ^ւ բանաստեղծական է սա իը տե֊

ոիյքր րնութեան Ւ

«Ջ"'/ լաւ օգո\/թ կա ր միլ, կ,սյ
ջադոյն շուքերուն մէջ»...

նարըն-

fil- դինքը սիրողին համար, ուխտագնա
ցութեան րնո յթ ունի Իրմիթամ՜ի փերբստուդիչ այս ցուցահանդէսը*.

Տարբեր իրո զո ւթի ւնն եր :
^ո՚^ադոըծումը նուիրւսկան անունի մը,
'ետնյ հաղորդական
Vfo ձիեսւղելի >

ոչ մէկ պատկերի •.
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կրնանք տխրիլ, մեր բար եկամնեPP կրնտն զարմանտլ :
եք աժշւոոլթեա 1/ հետ ալ

կապ չունի :

1ոմիւուլւլսի :

Կարելի ՛է® յուսաիւար
ԼԱ^ԷՈՎ_ հ՝տդիւ- քանի մր վ այրկեւսն'‘‘•րը միայն իը իսկ եր աժշտո ւթի ւնր :

200- Լոքարւսօ'
Փարւատօսի քաղաք

'Ը^>օլը խւսոնիճա զանճ :
կ երե ւի մսիս ելիք ուժ ,

վատնե-

քանի հայկական ծանօթ միուհր չեն էլրսցած
օժանգւսկուան հ եթեթ ֆիլմին

U,JU

ն ո ւիր ա-

Զորս հարիւրէ Ո" եէի եր ամ շտ ական փա.
ռաաօննել, կարելի է հաշուել ամառնային
ե ղանուկին :
վարակիչ վխտացող մանրէ մրն է փա.
ռատօնը զբօսաշրջիկ որսացող քաղաքնե-

րմ րաի1Ա1Ա1րԱէր մերը չէ1 ֆլ, ս,ն ս ական

րուն համար*.

յուսւծքը,

Լոքառնօ ալ ունի իրը խիստ հեաաքըրքրրական' լրագրողները սակայն հազիւ
քանի մր տող կը նուիրեն անոր :

զծիծաղելին կր մեռցնէ՛ » :

Լուրունակել :

fin,,լաքը կր պարտի իր համբաւը ուրիշ
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199.- Փքմր Պոսար

փառաաօնի մր, որն է' ի մասնաւորի երիաասարգ
բեմադիրներու
գործերուն
յատկացուած իր ֆիէմ՛/' փառսւաօնր-.
Բոլոր երկիրները կր տողանցեն ամէն
տարի : Կը փնտռեմ հայ ,Արուեստ,.,գէտ.
ներր :
Ռուսիան ու փան,ոտս,ն
ներկայացնող
երկու հ՚ոյ բեմազիրներ այս տարի -. Կա

^['ըսւսօ՝
ս,ր լ
րեարուս անխնայ
նորարար
հ^^ներէն մին,
ըսած ըլլայ

րէն Գէ որ զեան ու Ատոմ էգոյեան-..

^ւՀՀ՝,

նիվխ ս՚ոհմին առօրեայ կեանքը ու բա.
րոյական
բարքերը : Պարգեւաարուած

“՚ ՚ ան"ր չս“1' նէւաւ’1։է ւ՚ւ՜

1"'թխ'ե Հֆ''° չ^1'

'՞"Կ"1ւ /

'

Պոնարի եկար.

իսկապէս արտս,յա յÙԼ "
’ ^է՚՚՚փը արուեստի մէջ
"Ալտէ ւ ‘
տզ ործ միտքն է» ըսել
հ ‘-“'.անարար : Մնացեալը իր ս ը.

Առաջինը առած է իբր նիւթ փոքրաթիւ

այս տարի ի Մոռկռւա, ֆիլմը տասը տա.
րո, աղու մը ոդիսականն է :
Որսորդութիւնը իլ. ընտանիքին ասլրուստը ^ապահովէ > Ու առածին անգամ ըլ.

Հ,ե։ոե։ որդ անենայ փոքրաթիւ տոհմը-.
Ու րախ մա,գալէն չէ փէորգեանի հ.հէառ.
հազոյն շնիկը
ծովեզրին վրայ վազող»'
ո։ երկ,,, մամերը այնքան ալ դիւրին չեն
սահիր, սառուցեալ
անգասաաններուն
՛րէ? :

201.- Ո^ւր

k

արուեստը

Ամէնռւրեք : Պ ո զո սր.ա.յին վրայ,

հրս։.

պտըտկին մէջտեգր կոտրած սիւնս,չ:սրԼ.
րով.. Ծովեզրը գունաւոր սառած ս,ր ձ ա նիկներով-. Փողոցը սլատերուն վրայ տա
րօրինակ աչքս,ցաւ կարմիր մանիշակս,,
գոյն
մարմնամով
գծս, զր ո ւթի ւնն ե ր „,
ձէջ.. Կամուրջի մը ստորոտը նայլրն .կա.
պոցներով.. Եւ կամ
տակաւին թանգս,,
րաններուն ուր կը զգուշացնեն ։։,'լ քեղ
պիտակով մր գլխագիր՝ Հա՛յս մէկի արուեստի գործ է . չդպ[՚լ» i
նաեւ այլօրինակ հնչեղ ձայներով^

կ՛ոն հոն լուռ յուղի,չ վայրկեան.
ն1՚բ,
խորհրդաւոր
ճնշիչ
մթնոլորտ,
յարմար խանդ ոռ, երամշտութիւն ո, դե
րակատարներուն արտս, յայտիչ իւաղաի .
կու թխ նը :

ե.

րամշւոսւթեան
ձգտող, բայց
„ր հում
հիւթ մնալու գա տա պարտ ո լած են ; Անար.
ուեստ բրտութիլյ, մը կ՚իշխէ նոյնպէս
շար Ժ ան կարի պա ս տառին վրա յ յ
Հ^արկ է խոստովանիլ սակայն՝ արուես-

Գերս,,բոյն պա։„դտ,Ո, ալ միշտ ներկայ,
ուր ւ1։,,հւ, Ոլ կեանքը գիրկրնգխառն դիր
քաւորում մր ունին, իրաւի կերպարանք
կո։ տայ սրտատանջ հէքեաթին-,
Այ., բոլորը ւռրուած է մոլմկալ ոճով :
Աւելի h
մեծարմէք վաւերաթուղթի մր
հանգամանքը ունի կարծես :
ի}„լ,հեցնել
կուտայ մեր վախճանին-.
Աճապարանքը
որ պէտք է տանինք գտնելու համար րը.
նութեան մօաիկ ապրելակերպի տարրեր
ձեւեր î
Հասարակաց յայտարարը փառաաօնի։
ֆիլմերուն
կր կազմէր ումդնութիւնը ,
բռնութիւնը,
սեռային խանգարումը,
յոռ1՛ բ^'1111որ ո ւթիւններ ը ՛մարդուն^ աալռփ
^1,այ^ր աշխարհի մ անտ ահ ար ո ւած վիճա
կը :• Ոէ-սաի հակառակ ախուր իր նիւթին
կաղգուրիչ հով մր կար Կարէն Գէորգ եանի ֆիլմին մէջ :
Զը±Լար
urJ" ւիառատօնը ի^նչպէս
Լոքառնօ ս/իաի հաւաքէ բ իր կեգրոնա կան հրապարակին վրայ ամէն գիշեր մամը
թևնուկէսին վեց - եօթը հագար շար
ժ՜անկարի սիրահարներ , որոնցմէ շատ՛երը
օրուան ընթացքին օՀլ , քաղաքին տարբեր
սրահներուն մէջ տեսած նն մէկ կ ամ երկու
3) ի լմեր *.
Այդ 1՚ն^1՛ պատահեցաւ, երր նոյն օր
ուան յ այա ա դրին մաս կը կազմէր Ատոմ
ւ^զռ յ ե^անի հյԱպա հ ո վադրո ւթ եան ^ննիչը^ յ
Երկրորդ երեւումն է իր այս բեմէն ուր
շահած է որոշ վաւերականութիւն ու հա
մակրանք* Հետաքրքրական րնարաններ
զ տած ու ՝աշխատած է դարձեալ իր ա լս
նոր ֆիլմին մէջ*.
՝1Լմո լի մը հ ո դԼ ր ան ա՝կան սլայքա բն՛երն
ե^ւ սլա տ կեր i։t g ո ւ ած ղո ւդակո ղմ'*.

Նօա Ո*էնտէր որ զբաղած էր ուրի շնե
րով վերահասու կը գա ոնայ Ււ՛ Ւ սկ ըն
տան ե՛կան կեանքին քայքայման*. 3)իէմր
կ՝աւարտի իրենց տան հրդեհով *.
ոլրելի է ենթադրել վերջին ա ե սաբա
նին մէջ թէ կրնայ վեր ա\կա զմո ւիլ տար
րալուծուած ընտանեկան յ*որկր *.՛
Ար սին է էյ անջեան կը յաջողի մարմնա_
g ընել առե ղծո ւած ային Հերան՝
որ իր
հաշւոյն կ՚ընդօրինակէ արգիլեալ մասեր ր
ֆիէմեր ու , /-/' աշխատատեղին ուր համա
րակալ գրաքննիչ է միանգամայն *
Հոգեկան րար գո յթն եր ր ՝կը արութ շևշ.
տակի սեւեռուն նայուածքներով, յաջող
քամերային խազերու միջոցաւ*.
Հէ"յնրէն խօսսւկց ո ւթեան սլատառիկիհեը
կուգան համեմել մերթ ընգ մերթ ֆիլմին
երաժ՜շտութիւնը*., Ատոմ կդոյեան ունի
յավւշտակուած անսպառ հ ե տ աքըքր ո ւթի ւն
դէպի իր ակերը ու գաղթ ա կանի ներաշ
խարհին տ ա ռասլանքն երը •
Կան
կր կն ո ւթի ւններ *
բռնազբօսիկ ,
խուսափող անբնական
երեւոյթներ եր
բեմն , բայց ժապաւէնը կր մ1րայ հետաքըրքըրական մինչեւ վեր՚ջփն վայրկեանը էգոյեանի խիստ վառ երեւակայութեան
շնորհիւ *.
Ֆիլմը տրուեցալ մրցումէն դուրս՝ բայց
դիւ րաւ կրնար մրցիլ հ,Ոսկի ընձառիւծ^ին
արժանաg ոդ ամ երի կեան ժապաւէնին հետ յ
Ամրան փ առատօններուն
լոյսերը մա
րեց ան*.
Տեսնուած բազմաթիւ ցուցա
հանդէսն երր , լս ո ւած արգի եր աժշտ ու թիւնը, եւ ընղհանուր առմամբ արգի ժա
մանակակից
արուեստը
մտածել
կու-

,ՈԸ գրաւած է հորիզոնը*. Հաղորդիչ գե
րազանց միջոց է դարձած :
Արդեօ ք *.

անի մտածողներ ա՛լ կան՝

գրող՝ գիտուն , արուեստարան , հ ո զերանյ
արուեստագէտ'
^մահամերձ է արուես
տը» *.
Արո շիչ պտշտօնը ժաման՚ա\կին կր պատ
կանի անշուշտ*. Բայց թնչ կր խորհի ար
ուեստասէրը այսօր, երր մտնէ ցուցասը.
բահ մը ու ապրող ամերիկացի նկարիչէ
մը նմանօրինակ քսան պաս տառն եր տես^է 1 հատը երկու միլի ոն տոլար ա րժ էքս փ :
Ուրեմն կայ արուեստի շուկայ մը որ
բի^րեղացուց իր շուրջ այս վերջին քսան
ամեակի ընթացքին ճարպիկ արհեստա
վորներ ,
անժխտելի ծանուցում,ի արքա
ներ , որ նկատուեցան ժամանակակից ար_
՛ո ւե ս տին յառաջադէմ ստեղծագործ տա
ղանդներր եւ գիտցան օդտազործել անհա
տին մինակութիւնը, հոգեկան խեղճս ւթի^Ը,
սնափառութիւնը ,
ապիկարու
թիւնը, շահամոլ ուլին, անձնատուր սպա
ռումի լխկեր ո ւթեան օրէնքներուն երրեւՐհ
տլ ճ/,ր անն եր ո ւն s
Ենչո^ւ սակայն արուեստա՛գէտը չունե^‘այ յտտկութիւնն ու պարտակւսնո ւ թիւն ր
3nJ3 տալու ամենայստակ կե ր պո վ իր
ապրած շրջանին տ գե ղո ւթի ւններր , անի
րաւութիւնը,
չարութիւնը*.
Ունի
անշու շտ :
Ա'աժ9 իըւսւ ուրուեստը ժլուտայ զւսնոնք
վերացականս ւթեսւմր : Ինքն ու րո յն
տեոիլքով * Ւ՚նքնատիպ ոճով :
Ուղղակի , րրտօրէն յոյւյ ւո^լոււսծր' մընալով հչմա ս ը» արուեստ յառաջացնուլ
ստորոգելիներէն
մին ւէիայն, որուն կը
պակսի յզացմւսն շունչը*. Կեանքը*.
Ու. տմ են ակ ւսրեւոր ր'
փ երա g ակւււնու թիւնը արուեստի գործին :
Զուրկ է «մա ս ը» սւնոր թւս քո ւն ուժէն :
Դաւոասլարտուած է ^առարկայ»
մնւււլու : Ան կենդան *. Անար ո ւ եււտ * , Անհ ր ւււպոյր *
Բմւսստ չէ ւի ո խած եթէ ար ո ւևս ւո րառր ,
իրապէս ընգլայնած է անոր սահմանը*.
Եթէ ն-.կտրր , արձանը,
համսւնուազը
պէտք էին ըլլայ համւսպաաասխան կսւրւլ.
-Դ տուեալներու ամփոփումը^ Հրարուես
տի գործ» Jnr£որջուելու. համար, ալււօ՚ր
ւսնջւս տուած իր ամրո դջո ւթ են էն ամէն մէկ
շարժումը արուեստագէտին' այգ ամբող
ջութեան տանող ճամրուն վրայ' !լ՝արժ՜եւորուի , իբր արուեստի
խորհ ու րգ : Ա ւ,
լման գ ործ :
ե ղդկ ա պ ը հոգ ււլէաք է փնտռենք :
Ու ուրդէն թա կարգին մէջ կը գտնու.Ւնմ
լքեր ւսպրելակերպուԼ*.
քէարմւս&ն ը ։ Զարգացնել ճաշակը։ Ա* շակել քննադատական ոգին*. Պրպտել, իմա
նալ , սորվիէ 5 հ՚ետաքրքրու[՛Լ՛ Ո՛չ միայն
ժամանակակիg արդի արուեստով, այլեւ
հ ին շրջաններ ու
կերպընկալ նոր՛ա րար
ձեւեբուք ու խորհուրդներ ով-.
Աերժել արուեստի
կալուածէն
ներս
յառաջգիմ ո ւթ եան դա գափ արը :
Համեւււո մնալ ու սլաշւո ել արուեստը։
քԼն որ չի սիրեր աղմուկր ել յաճախ կր
մնայ քօւլաւոր , անտառի խոտերուն ետի1ւ
պահուըտած
մանիշակի ւսունկին նման*.
Ա՚յԴ մէկը' գտնել , ւիրցնել ու ւո ո ւն տանիլ ՛Լայրին իսկ գեղեցիկ է :

Փարիզ
Սեպսւհմրհր

14

Fonds A.R.A.M

ՅԱՌԱՋ

Էջ 4, Կիրակի, Հոկտեմբեր G, 1991

Մ Ի Տ fi

Ե Ի

ԱՐՈՒԵՍՏ

A

ր

ր՜

ր՜

ք I'11 11 !• եՈ ն I!

1ՐԵՂձ*ԴՓ

(Շար. Ա. էջէն)
Մարդ
չէր գիտեր
ե՞րբուընէ ի վեր
'fi կոր ^ա֊կարևնց տղան հուներ էր ^տձւսյնավա րի հ տմրսւ ւ : [Լտոր համար բաւ Կ1
լորդէն որ Երեւանէ ձայնէն մ աէկ րն է է ր ՝
գովէէր Հայաստանը՝ մէնչ ՛մենք ղտշտսւI է՛ն է՚նճ ո յքն I. ր ո t ատեն
Տ՚էվէճեան» մր կնսնէծէէնք՝ որ
ներգաղթը
կազմակեր պո ղներէն
>* * թաղը պարպող
ներ էն մէն եղած էր , կ'ըսէին : Գիտէինք
Փէլէսլոսենդ Հէաւէէն H էսլե ր էտ աքսորէն
տարտամ պատմո / թէւնր ՝ որ մեր ձմ ե ո նա քէն ղէշերներու պատումներ ր կր էւռովէր էր սա ոն սրման՝է քո վ ու սառած // /սա
ներու խեղումներով»
Հայաստանը կ ու
տէէնք : Ո' չ որ մեր պա տանէնե ր էն կապ
m նէր թաղէն ամէնէն ծայրը ՝ ր լու րէ եղերքէն րն սւկող Տար ո ւթէ էն էն հետ՝ որ
րտրտկ՝ նէհար հաղէւ
քսանամեայ երէ-»
տա սարդ մըն էր» քան է մը տարէ կրկներ
Հ ր նախւսկրթաբանէ Կ էնդե րորդ դասարա
նը՝ ւոարօրէնա\կ նայուածք մր սկսեր կր
նետել քառ-ասուննոդ Օրէորղ Պ ա լծառ է
ւէ տ րթ ւս մ կո ւրծքեր ո ւն - որ շէկհե ր էր- ջ
յետոյ օր մրն ալ վ երամուա էն ՝ գործէ
դրուեր էր։ Փէչ անդամ կը համարձակէր
թաղը կտրել անդնէլ վեր էն վար , դեգե
րէլ սլկում,րէն մօտակայ փ ողորները՝ կամ
մօտենալ սսւփրէչէ քսանութէն որ թաղէն
ե րէտ աս ա ր ղո ւթէւնը հանդերձ կոմէակով
էր նստատեղէէն վերածած էր» այնտեղ կը
հ ան դր ո ւ ան ո ւէէն ճանտՈւր ման ե ր ր ՝ քաղա
քապետութեան ոստիկանները եւ անոր
աոջեւէն անցած ատեն Տէր - Վահագն
ս տէ պո ւած էր էնքդէնք է ս կա՝կան ու պատ
ուաւոր քահանայէ մր նմանդնել։ '(^էօր
Տ* ակաբենդ ա դ^էկն ե ր\ր կր զգուշանա յէն
թաղէն շուկան թափառելէն ՝ եւ երր էւօսքէ բռնուէէն փռապանէն ղուստ րերէն մկ
կան հետ՝ 'կարծէք կր էւօսէէն հեռաւոր
հ եռաւոՀր երկիրներ՛է : [էենք որ կր սիրենք
տեսնել՝ քննել՝ մ ե\!յն ա րանե լ ա մէն ինչ,
անոնդ մուզերուն կարմիր մ՜ ապ՛աւէնն երը
կր նմանդնէինք 'կասկածելի դրօ թեր ու ՝
եւ դէտաւորեալ առրնչութէւն մը կը նկա
տէէնք տօնական մեր օրերուն հետ
երբ
կր յայանուէ էն անոնք։ էէ ակտ բենդ աղջիկ
ներ ր փորձիչ չէէն չկրնար րլլալ , քա նի որ
հրեղէն սահմանէ մր անդէն կր մնային ։
Տ արութիւն ալ մեկո ւսա դ ո ւած էր՝ ՛եւ ՛ա
նոնդ տունը կը թուէր վարէ թաղէն վտանղաւոր մէկ սահ մանր՝ թէեւ, ա նկէ վալ՛
տակաւին մերինն էէն տուները՝ մինչեւ,
սահմանագիծը
շոգեկառքէ
եըկաթու•ւ1՚ն :

*

Եկեղեցական սլա յքարով սմլսած լար ումը_ յանկարծ սսւստկսւդալ քա ղաքար էական
առաջին սլատերաղմէ դէպքերով ։
'fi է ո ր
Տ ակարենղ կէներր փակեդէն դուռ ու պա
տուհան։ Հրադանաձգութէւններր բուռն
Լ ին վերի ■ու վարէ թաղերուն մէջեւ ՝ կր
սկսէին ՝ Jf աւարտ էէն մեղէ Կամար բոլոր ովին անհասկնալի օրէնքհերու համա ձույն :
Եըկա թուղէէն դէծր եղած էր ՛ան անդ-անե
լի »՛ Տ* արտ ական տղաքր ղէ շերն Լ< րր կր
հ ս կկին անոր ՝ դերեկն՛երը էրենդ դո րծէն
էէն ՝ միայն թէ սա փ ր է չէն քսանութ ր
պարսլոլած ‘^1ք11ար} ակումբն էր թաղէն
կ ե ղ ր ոն ա տ ե դէն ՝ ծա արա ծ
ա տ ո ւր ենդ
շէնքէն վարէ յս,րկր՝ "ր 'կէ ս գետնայարկ
մրն էր վեր էն ու վարէն պատշդսւմով մր
կր նայէր վարէ թաղէն : Այնտեղէն կր
մեկնկէն հյաչա տուր ենդ Աբրահամէն բիրտ
ղէնուորականէ հրամանները՝ ծոն Աղ րէ * ր
Տեր ո րէ ՝
Մ ու բատէ ու ֆետայէներու
պատկերներով դարդար ուած բեմէն ետէն
կր պահուէին զէնքեր ր։ Տա բութ էւ h ան
լու լտաղած կր աոաջին է ս կ օրէն : Զէէնք
ւո ե ս ե ր զէնք , մ ո ո ղու ե ր էր ւյրեթէ , այն
եր է տսւ՝ս՝սւրղներ ո ւն պէս ՝ ո բոնդ մասին
թա դե դ էն մի այն սւկնւս ր կ ո ւ թէ ւ ն կ'րն կ ր
երրեմն, որոնք \կայթ տեղ մ\ը ՝ քաղաքը
ու քսէնչ արար պոռնիկէն հետ էէն՝ կամ
եղեր է էն թմ ր եդ ո ւ դ է չ է ղո Հ î //.// ոն ք մա րղ է կ են որոնց դոյութէւնր տարտամօրէն
դիտենք եւ որոնդ ան ո ւննե ր ր մէկ ան դա
մէն կը մոռնանք։ Տարու թր r // ալ : Լս ե ր
կինք սակայն՝ որ վար ինները հ ան րա կառ
քէ ղձին մօտեր ր - որ կր կաղմկր վարէ
թաղէն միւս սահմանը - սպաններ էէն հայ
ստահակէ թկ Աքարդ «ղայէ® մ մր» ՝ որ էր
քսումրով ՝ կ'ըսուէր՝ կր մտնէր խան ո ւ թկ
մր ներս՝ ատրճանակը մէ ջքէն ՝ 100 ոսկի
կ ր սլ ւս Հ անջէ ր էւսւնու թպ ա նկն ՝ եթ Հ ո չ . . .

Imprimé sur les

ՏՒՈնհՊԻՏ ՕՐԵՐՈՒ

1

կր սատկէիր : 1Լւււ [•Ւ ու վերի թաւլե դէգե
րուն համար Հ(մսա գործիչ ձ րե Լ ր ա յդ ^ամ
բարձումը։ 'Կոմիտէն
հակակշվւո- չունէր
անոր որ նմաններուն 1/[1U,J) ոլ աԼ "թ* ՜
լռութիւնը է հարկէ : վարինները համար
ձակեր էէն անուն ու հ ամրաւ շփնաձ ստսւ
հակը լոյս - ցորեկով «սատկդներ» ՝
կամարջէն մօտէկ՝ սրճարան - քսաղարանԼե
ելած պահունի վաճառականները շ՚՚՚^՚չ
էէն քաշած՝ բայդ մենք՝ մեր մտ ր տա կան
ներ\ր ս>յղ արարքը նկատեր էի^ք ձեղէ
դէմ ուղղուած անընղուն ելէ
ոտնձգու
թիւն։ Ատւմնդ մնադեր էր մէջտեղր մաք
րել։ Հապա եթէ օր մը դառնայէն վեր՝
ձոր էն ճամբան բադ էր ՝ ճիշդ հոն ուր մա՝»մե տսւկսւն
նահապետական ընտան էք մը

ՀԱ ՐՍ.Ր
Բսւոերու մշուշին մէջէն
ԿԸ 9ուայ յՈՆ2Ը յանկարծ...

IP սայլին մէջ
մետա1ղ ու մեղր թրթոուն
մմոլթերգ
որ 1‘եգ կր պարուրէ կր խուժէ ձայնը
ներքնամասը անհուպ վայրին
գետը անյեղլի
աոափնեայ հանդերս։ ն
անտես գուգուող
շղթայապիրկ տպտրդիւն

անկենդան
աշխարհի մը տժգոյն
տուայտանքը :

յէնմ րււաւ՝

Ոճիրին չուր$_ եղած քննութիւններր
չկթհ կրնար արդիւնքի մը հասնիլ-, fi՝ կ ո ր
Մակար անգամ մր կանչս։ նցա։ քաղաք,
մաս։ մր մօրուքը ֊ածիլէդ ա ո ։ ա ։ սափրի,
չի՝!։, ո րպէս ղի ամրողջ թաղը
հաղորդ
մնա լ այս անակնկալ ալդ ելութեան նպա
տակէն՝ մոխրագոյն՝ հէնդ ած բաճկոն ր
վրան՝ Հո էբվիս» նսւոաւ՝ իջաւ քադաք, կոյր աչքը լաւ մր քթթԼց, ներկա.

C.ARLY SIMON

ւէնյայտ վայրերէ, աչքը
կր վերսաեղծէ պատրանքը
կորսուած օրերու,
որոնց անգոյ ընթացքէն
Կը թխի իրերու ձեւը :
Ծուէն - ծուէն պատկերներ
անցած ու գտցած պահերու՝
խոր եեոուներ ծուարած
կու գան խաոնելու ներկային

չ Լ ր Ղ աղ րե ր ճ ելէն ՝ Մ կ •" ր ե նդ « Հ ա ւնողէն^ կէց» 'Լասւնղու ած էէեք կաձ կրկնսւ-

քթւ ր էր Տ ար ո ւթի ւ ե եւ թեչւււ ա յղ առաւօտ առօք փառօք
յւսյտնուեր Լ ր ո՛
կը րսւրձրսւնսւ ր թաղէն մայր ւէ ուլս դե
է վեր՝ դէպէ սափրիչէն խանութը։ Դէպ
քէն վերջ այղ քայէԸ •սնղւււղ ա ր մ ե կետ ըսւ եւււեղսււ . կ'րս ո ւ էր որ մինակը չկը , կ'ը“ուՀր որ ևկեր էր լրտեսելու- , կամ թէ եկեր էլ, որ ցերեկով կոմիւոէն մէկ հար
ուածով մաքրելու : Յամենայն դէպս աակա։ին հարիւր .թայլ ունէր սափրիչի իւանու թ ր հասն՛ելս։
համար , ե ր ր լս ո ւե g ա ։
կրակոց մ\ր : Սլ։կուը •. Սրրոր՚քչին Յարու
թիւն դետ ինն էր արդէն։ «վԼնծանօթնե ր ր»
որ չէէն իսկ ծածկեր էրենդ գլուխները՝
էլ ո լմ՜եր էէն եր կա թո ւղէէն ուղղութեսւմը ՝
ինչ որ պարզապէս խաղ մրն էր ՝ անյսՀյտսւդեր էէն։. Ո՛չ ոք մօտեդսււ դիակէն ՝ որ
մնադ գետինը՝ արեան բարակ երակ մը
ղնտդ քարոտ յսւտակէն •
մօտէկ դրսւդէներէ*1ւ բողոքական էէարուհէ՝ ակ անտ տ ե ս
էն չոլ էս ՀՀո ուհճիներու'» խմբակը որ կ^տրհսւմարհէր միշտ երկրային հաճոյքները՝
մ՛է՛կ աչքը juin ած դրախտէն՝ մի՛ւսը Ար
մերէ կա յ/-", ս տ ւ ան մր նետեր էր վրսւե՝
մինչեւ որ կարմիր Jfj ա չէ մարդէկր հաս եր
էէն եւ մ՛արմինը տարեր
Կ*րէգորեսւնէն
հէւ անղ անոդը ։
Տ* ե ր եկե ղ եդէ*!ւ չթազեդ
(յարութիւնը՝ որ Տէր - ՆԼսւհտղնէն ղյւկէդն
էր գրեթէ ՝ այդ Օր .ղրաւլտծ էր ՝ րադա
կու լեղաւ թաղկն-,
Բ-յց երը
դէպքերը
վերջադան ՝ Հանծս/նօթներ^չր կեղծ սւնդագիրն եր ո վ յ ա ջո ղեդ ան մ ե կն է լ
հեոաւ ո ր
հ ա ր տ լայէն IԼմեր է կ ա :
ատեն միայն ՝
պետական սլաշտօնեաներ ՝ ոստիկաններ
ու Տ ր կլ>" րդ դրասենեակէ լրտեսներ եկան
գա դէն սափրիչէն խանութը՝ հարդաքրննեդէն
ծեր ու շատախօս կնէկն ե ր ր ՝ որ
մ ու նջ եղան յանկարծ ՝ էսկ Տաբու թիւնէն
մանկութեան ընկերներէն մի քանէն ւղատանեկան աննշան
1ե^սԼք^[՛ պատմ եդ էն։
Շ արա թա պա՛հն երը Հ^կ''ա ղօթ է էնք կո ր» րսէն ՝ դիանալով Որ նախագահ Շ եհ տոլէ
ո ստէ կան ութեան էւսւոու թէւն ր Աստու ծոյ
դատաստանէն' զօրութիւնը չունէր եւ ղէւրտւ կր կա չառու էր : Ւնչ
ալ րլլան մեր
անհատական հակումներն ու համողս ւմներր՝ որքան կր մշակենք մեր ներքին
վէճերը այնքան
արար քր է ս տ ոն ե ա յքՀհ ՝
'fi է ւ բտէն ու ո ս տ է կանո ւ թեան առջեւ կր
լռենք՝ կր յօրինենք ու
քաջ ու թ ե ան ՝
ան ւդ ար տելիութեան
ա րտաքէն համրաւ
մր ։ Կր տ սլա լոր ո ւէն դուրս ինները : Տ* ե ր
աղոդ մա րւո ո ւնսւ կո ւ. թէ ւն ը տարածուած է
րոլոր թաղէն վրԱէյ , անղ է^ւ աւ y եւ կը քօ
ղս* րկէ թոյլերոլ՝ գաղջերու՝ միայն ա շէւսււոէւ աղողներու ամրոէւ մը։֊ Տ*ենք չըս
ուած կասկածով ու արհամարհանքով կր
դիտենք Կեսարսւ դիներ ու. ՝ 1Լւո ան ա ղ էն ե ր ո ւ
կամ Տ»յնթասլդէներու թաղէն մէջ դրուած
որոնդ կուտանք հ֊չէղոք^ մակդէ1'1'> այսինքն՝ ղանոնք կր վերածենք ոչըն_
չու թեան յ, Արեոնդ թրքաէւօսու թիւնր արդէն
անոնդ շուրջ խրամատ մր կր բանալ եւ
կբարդիլէ որ ելլեն , սեր տադնեն թաղալէն
Ւ < է1111^1 ո լթե ան շսւրքե ր ր »,

Let the river րաւ,
Let ail the dreamers wake the nation
Draw the neiv Jérusalem

Օրեր՝ հասած կիգակէտին ,
որ դարձաւ տպա միապաղաղ
հարցականի ստոյգ գոյութիւն :
Իրեր , որոնք աննշան իրենց ներկայէն
կը ձուլեն անցեալը'
թեկնածու թաղման - • •

Անկապ օրագիր մը
աՕորոշութեան ափունքին,
թապերու մշուշին մէջէն
ԿԸ 9ո1այ յոլ2Ը

գետը հնչուն
անդադար ելք ու ifnunf
թիւր բիւրոց սերմ
բազմազան արգաւանդ
մարմին ու ձեւ
եկող մանուկ հրաշազան
ձայ նը
մետաղ ու լքե1ղր թրթոուն
մութի ջրամբարները քանդող

յանկարծ...
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4.ԱՐԴԱՆ

պայթիլն
հողը նուաղկուն
մինչեւ ծուծը թաղուած
գետը հոսանուտ
ժայոա դղորդ
նաթող քար

Պուկնոս Այր է ո , 1990 Նոյեմբեր 3

ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

Հ.
y

Հ.
.y

յացալ՜ հ֊մէ ւտէրէն^ ՝ հ ա ր դ ուփ որձո ւեդ ա ւ ։
Տարէն ձորէն հարբումներ ըրաւ կարճա՝»սւսակ մարդուկը՝ խոստադաւ ճշմսւրտութիւնր ի յայտ բերել ՝ քանի որ նոր նսւէւադահ ր որ ո շսւծ էր վերջ տալ թազա յէն
հ եզէն ակո ւթէ ւններ ր :
{/* ակար
վերա
դարձաւ ՝ կռնակը քէ չ մր աւելէ շիտակ
րոնսւծ ։ Հաւատսմ դ թէ հ ա ւա տադ'ած ըլ
լալուն պատր ունքը ստեղծեր : է)»ատը լայ^ւեդին՝ երկաբերէն ՝ յ ե ւո աձդե դ էն ։ թաղեցիները կ'ըսէին, որ ամիսը երկուք 'fi է ո ր
Տ ակար կ եր թար կե դր ոնա կան ա ր լլա րա _
դատութեան քարտուղարը կը տես'“Կ։
ունեդսւծ չունեդած դրամը հ֊կը կերդնէր})
անոր ՝ որպէս ղէ «գտնար» ճշմար տ ո ւթէ ւ’ ո1՚ մեր թաղերէն դիտէր » Տ*սւկար էնք
>Ա! ‘11,ւոէը 1 11Ր ռակայն չէր կրնար եր
բե՛ք ըսել։
Պուտ մ ու թիւնր կ'ա* արտէ այստեղ ՝ եթէ
ււ է րէ h
հետքը արձանագրուած clill111^
ս*եզ մր ՝
թաղէն սւնդէր
դի ւաններ ո ւն
մէջ,
1Լո։ րդա վառէն չա ր,սթ մր վերջ , ամկն
տարի , երր այլեւս խաղաղութիւնը հաս֊
աատուեր էր քաղաքին մկջ, միջթադային
կռիլնևրր դա ղ ր Լ ր կին, 'Բկոր Մ ակարենg
Աչխկնր, հ՚աղիլ յիսուննոց կին այն ատեն,
առաւօտ կանուխ կր բարձրանար թաղին
մայր փողոցն ի վեր , կք շտկուկր ե՛կեղեցի
ե։
յ֊ամկո չին «ազուս
հ ո ղե հան ղ ի ս ա ր
oïl"։։ ընէք ասօր-» կր թելադրէր , սլա րտադրելու պէս , խօսքը կարծես կ՚ուղղուէր
թաղի վերին ու լուռ ու յանց՛աւոր մար.
միններուն : Կր նստէր ղասին վարը, ո,ջ
կողմր , մինակըի մր վրայ, որ Տիկնանց
Միռթեան վեթերան կնիկներկն մէկը
կ'աո։սջ„,ըկկր իրեն-. Անոնց նման գլուխը
եաեւ պիտի երբեք չդարձնէր,
եկեղեցի
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մանուլ - ելլողները լրտեսելու տենդովՊիաի ուչվ։ ուչո՚վ հետեւկր սլտսսսրտդթ ՚
յեաւ։ յ հ ո֊գե հ՛անդս ա եան ս։ ր ալ՛1՛ ղութետն •
Երր Տէր - վահ,ողնին ձայնը կը հ՚աձ՚կք
«'Բրիստոս որդի։ Աստուծոյ, անոխտ՚կտլե
բարեգութ , գթա՛ քո արարչական սիր՚՚վէ
ի հոդի . • .•^նախադասութեան ,ր։լբկէ սւ1՚տ1'
բխէր Յ՛արս.թիւնի անունը, իր ցաւինք
ամրափակ Տիկին Աչխէն արցունքի կ"'Ր[է
մր պիտի սրբէր, քիթը Հալէ1'
կանգուն մինչեւ
արձա՛կում : Այն “,տ
ծել, կնիկները կը մօտենային, կը 1սԸ ՜
բուկին անոր չուլ,ջ, անոր տառապէ
ամոքումին իրենց յեանեալ պտրաքը Հ
աուցանե/ու ուշացած փութկոաութես՛ ր
նոյն փութկոաո, թեամբ որով 'D f "
կին պետական հարցաքննիչ
բուն տալ անուններ,, երեք ոճը,ողոր ֊
բուն : Մակաբենց Աշխկեր կք
ղ լո։ ի։ր , «'կործ ուեի։եք> ըսելով Ա
և,,,..-,....իղ-փ" 1!՝-Հփձ
րսւղ ւււրձէ
նոյն ճւսմրսւն ՝
՜* ՛* I
քայլ:։ ածքով մր , իր
Լ՚՚՚Ւ''1!
ղ-լուխր փաթթած , ձեռքը ֊֊‘Ը1

/

խանութին առջեւվն որ ս՚յ՚ւ '
.լ.
g ո. ն կ՝ր„ար ձՒ' հ
^,ո ե
րով , կր տնտնար մսաղ որ ի՛
Հ
րառ կր փոխանակէր անոի ՎԸ1'"
կնիկթ. հետ, ոլ, աղգական ըԱՀ
,,են հեոուէն ,
կարծես ս սլ անն ո ւ ւսծ ւողու՜

,սւււՍ^ ’

ոճէրէն դէմ *
ԳՐ

,

ՊիԼՏԵԱ՝1'
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ՅՈԻ&ԱՐՋԱՆՆեՐհ
«Ին ւլեՐ(1ՆՈՐՈԳՈՒ(»ԻՒՆՆեՐԸ
_____ -ՏԱ311ՍՏՍԼՆՈԻ11
Վերջերս Փարիզում ստեզծուել է հայ նարտարապետութետն ու.
աոմնասիրման եւ պահպանման մի կազմակերպութիւն: հր զլիաւոր
(ւոլւստակփն' արեւմտեան Հայաստանի եւ աոաջին հերթին Անիի յու.
^արձանների պահպանմանը հասնելու համար այդ կագմակերպութիլ.
նը մտադիր է գործակցելու ինչպէս Հայաստանի մարմինների, այն.
պէս էլ Սփիւռքի միութիւնների հետ ( մասնաւորապէս Աաիենում
((ործալ R.. A. A. Research on Armenian Architecture եւ Փարիզում
ու Նիւ - Եորքում հաստատուած O. T. G.' Երկիր և Մշակոյթփ հետ) ,
իր զործունէու րեան ոլորտում փորձելով ընդգրկել թուրքական, եւ.
րոպական եւ միջազգային հիմնարկութիւններր : Միաժամանակ կազ.
մւսկերպութիւնր, որին անդամակցում է Ֆրանսահայ ճարտարապետ,
ների Միութիւնդ (UAFAC) , նպատւսկագրուել է 1օգն1ել Հսւյասաա.
նոււք իրագործուող վերանորոգումներին: Այդ վերջին հարցին է նը.
ւֆրուտծ կազմակերպութեան նախագահ Պ- Տօնասլետեանի յօդուածը:
տարէներ էն Հայաստանէ Հան.
պետութեան ւքէջ վերանորոդմ՚սւն
մէ
պղ աշխատանքներ են ձեռնարկուէ,լ, ու!է մասն արդէն աւարտած է , /'"4
ևսը դեռ րնէքար րէ մէջ է, հակառակ
^l' ՀաԳա^ս'՜ տնտեսական տրտա-

սրդ զեուար սլայմաններին : Նտ խքան
չխատանքների ար դի ւնքն եր ին անդրասււնալը յիշեցնենք , որ այդ կարեւոր ասարէզում գործում են
երեր մարմին՝գ, առա ջին հերթին Յուշարձաններ ի
ւիաւոլւ 'Լարէութիւնը՝ IUJ է նաեւ Յուգձանների Պահ մանման Ընկերութիւնը
• Չթք՛ածնի 'կաթողիկոսութիւնը : Վար1ևթիւ5ւը Նախարարների էք ո րհ ր դին կից
Փտական կազմակերպութիւն է՝ որ Ւր
{հեստանո ցներում աշիւա տո ղ բազմաԳրեցճ

ՊԱՏՐհԿ ՏՕՆԱՊԵՏեՍԼՆ
P(IL մասնագէտներ ի

շնորհիւ հանդիսա
նում է վերանոր ո դման աշխատանքների
Ամնական պատուիրատուն եւ կատարոï£! Սակայն ՝ ինչպէս քիչ յետոյ պիտի
ոեսնենր, Պետութեան յատկաց ր ած մի[ո^ները զգալի օր էն քչացել են և ՎարչուPlIL^t որի այմմեան ղեկավարները միԼ^սւ՛էութեան հնագի տո ւթեան մասնադէտեն (նախագահը հնա դէ տ-ճար տար ա^որՒւն Xաֆ ա դար ե անն է ՝ իսկ տ՝ե1ա1քալը վազ միջնադարեան ճարտարա^‘էէութեան պատմաբան
'Լա հաղն Ղ*րի-

1որեւսնը) ՝ իր գործունէ ո ւթեան մէջ
[nLp9 սահմանափա կո ւմն եր ունի î կաթո\[\ո սութիւնը ՝ բացի իր իր ա ւա ս ո ւթ եան
աակ գտնուող պաշտամունքային յայտJ' ^քեր[,ց
{էչմէաՏնէ եկեղեցիները,
^եղարդէ վանքը ելլն . ) , սլա տա ս խատՈւ~ է դարձել
նաեւ մի րանի այէ
^1>տմԱ>֊ճարտարապետական . յուշարձան,Կ որոնր վերջերս վերադարձուել են
'^ղեցուն (տե՛ս» «Յառաջ» ՝ 1990, Փետ»
•

Հա ղարծին ՝ Հաղբատ } // ակա-

ք իոնր } Տաթե լ վանքերը եւ 3 եւանի ու
I էտնի եկեղեցիները* Յայց

այստեղ

միջոցները սա հմանա փակ են եւ
«քէն սղր ա կան իա էրն դո տներ կան
Ծյ91> տակ եղող հողի սեփական ուէք հաՐ9Բ) ■■ Եւ վերջապէս , Հնկերուա

(Լ հ.ամաւորների կ ա զմա կ եր սլ ո ւթի լ-^է
^տ1սսյզ֊ահը
ճարտարապետութեան
Աէրան Փրոֆ .

րէձեանն ե\

,

'Լար ա սգա տ Յարուլ

ՀՀ

լ

P/

V

ս
որ կարող է յենուել միայն
, ւ ա,Լ^Աէրների ՝ համեստ ե կամուտն եփտական փոքր յատկացումների
թի ն ^Ւկ^ւթիւնն
ու Ընկերուէ ^տնգէս fo դալիս իբրեւ պատուի^ոևնեւ
""Հ մե-յ'", յաճախ համագործակ-

կԱ^ t նրանք օգտագործում են մաՀ 11,/1ԱէԱահմանից ուղարկուող նուիՀՈԼՈԼթ1'մններ ՝ իսկ պատուէրների իPnu,(- “Հ ան համաՐ դէմում են գլէ։ աւո>Հլւ՝5լչՈւ'^եաՊւ^' Բս,յ^
“կսեւ ևն
I' յանձնել նաեւ

մասնաւոր
^^^ՒՎ^երի (շինարարական էոՈ»լո

րծռւտՏ եւ դեռ կատար’ Ա'ւ1ս“1"ռսնրներէ ծաւաթւ մասին գա
*՜

1925

Directrice: Arpik Missakian

DIMANCHE

ղափար տալու համար ն շեմ ՝ որ 1989 եւ
1991 թթ* միջել եօթը կառոյցներ եւ Հու
շարձանախմբեր այցելեցի ՝ որոնց վերա
նորոգումը նսր է աւարտուէլ* ^րանը են
]րտա շաւանի ՝ կորբան տի եւ Կուրթանի
վաղ միջնադարեան եկեղեցիները՝ ^առնվւիւ I) » Աստուածածին մատուռը ել էի ակարա վանքի ՝ J] աըենիսի
ու 'Լան եվանի
վանական համալիրները*.
Յսկ մօտ
26
վայրերում աշխատանքները շարունակւում են*. ]'րենց աւարտին են մօտենում
Նորավանբի ել Ամրենիիւ վերականգնում
ները : Համարեա վերջացրած է 3 ո վ հաննավանրի' մեր դարի ս կիզբին ա ւեր ո ւած
եկ եղեց ու •ԼեՐ ա կառո լցումը :
J էէերանո րոգողներին գնահատելի
օգնութի՛ւն են ցո յց տա լիս դերմանաց իւ եւ
իտա լաց իւ դործրն կերն երը : Առաջիններն
Ամբերդի ամրացման ծրագիր են
մշա
կում՝ իսկ երկրորդները մասնակցում են
Երերույյէ րսւղէլէկէ
(&• - Ջ- դդ • ) "Լ
Մարմաշէնէ վանքէ (Ժ--ԺԱ֊ դդ •) վերա,
նռրռդման դործէնւ ւՄյնտեդ առայմմ լու.,
սանկա րա չա փա կան գծահանումներ (rdcvés j>hotogrammélric|ues) եւ նախնական
ուսումնասէրութփւններ
են
ձեռնարկըլում : Բայց արդէն աւելէ գործնական նըպատակով Ւտալէայէց նոլէրուել է
մէ
գործէք î որ պատեր է մէջ խոր
ու նեղ
անցքեր ւէ որ ելո վ , խոյլ է տալէս ներար
կումներ կատարել եւ պողպատէ ձողեր
անցկացնել : էրերուքում օղտադործուե.
լուց առաջ ՝
1991 թՍեպտեմբերէն ,
Փրոֆ- Ա- Ալփս՛կօ-նովելլոյէ եւ այլէտա.
լացէ։ մասնագէտներէ հ սկողոլթեամր այղ
սարքաւորումը փորձարկուեց ամրացնելու
համար Ւալփնէ կ - ղ - մայր տաճարէ մոյթերը , որոնք խարխլուել էէն 1988 թ- երկրաչարմէց-. Ա- Ալփ •" կօ-\յո վելլո յ է դնահատանքով' առուէն փորձերը յուսալէ են-.
փէչ առաջ յէչատակեցէնք Հա յաս տա.
նէ այսօրուայ ծանր կացութէւնէց թխող
ղմոլարութէւնները-. Դր՚ոնց հետեւանքով
է ահա f որ 1991 թ- ամրանը մէ քան է
տեղերում ամայէ էէն չէնհրապարակներր, Պատճառները պար,լ են. դրամական
մէջոցներէ պակասը եւ որոշ չէնանէւթերէ՜ րացս, կա յութէւնը :
Աչխատավարձքէ
ան բա ւար ա ր ո ւթեան
պատճառով
քար
տաշ հմուտ
վարպետները, թողնելով
պատմական յուշարձանները , նախընտ.
րում են մասնաւոր տներէ շատ աւելէ ձեռընաու շէնարալ,ութէւնը ։ Այոպէ" »ր1նակ , անցած Ցուլէսէն , փասաղէ վաղ քըրէստոնէական րաղէլէկէ -[j""J ռարէներ
աշխատած վերջէն բանուորն էր տնակէ
գուռը փակեց եւ աևղէց հեռացաւ։ 0րրելեան էշխաննևրէ հէմնած ու կառուցապատած Նորավանքում փայտէ բացակա,
յութէւնն է, որ պատճառ եղաւ վերջէ՛"
ա,խտտանքներէ դադարեցման. «Բուրթելաշէն» կոչուած, շքեղ զարդարանք ունեցող եռայարկ դամբարանը {133^ թ-)
դեւլ սպասում է էր վերջնական տանէքներէն եւ
սէւնադմբէթէն,
որովհետեւ
փայտամածներ սարքելու հնարաւորու.
թէ A չկայ (էսկ եւրոպական échafaudageներէ մետաղեայ թեթեւ խողովակաձողերը
ոո .ութէւն չունեն Հայաստանում) ։
Սակայն էնչքան քչ ղ աւալէ լէնեն այս
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saura, le moment venu, lui donner une
leçon d’humiliation magistrale. Mis en
scène par Robert Fortune, le
spectacle
manque, tout au long de la première par
tie, d’un mouvement plus serré. On assiste
à des tableaux isolés qu’on aurait souhai
tés bien plus enchaînés, soutenant ainsi
l’intrigue par cet effet dynamique. Il faut
dire que le parti pris de théâtre de foire
sur un plateau presque nu dessert
la
comédie qui trouve vraiment son rythme
après l’entracte. Autour de Guy Tréjean
et Francis Perrin, irréprochables, tous les
autres comédiens sont excellents.
Evoquer en deux թօճէօտ heures la vie ՝
On ne peut que se réjouir de voir à
du compositeur Gustav Mahler reste une
nouveau «Ornifle» de Jean Anouilh à
gageure lorsque l’invention théâtrale de
l’affiche. Depuis sa création avec Pierre
son auteur — ici Francis Iluster — ne
Brasseur, cette pièce n’avait fait l’objet
parvient pas à endiguer l’abondance du
d’aucune reprise. Le pari est aujourd’hui
sujet,
ne saisissant
que des moments
gagné. jean-Claude Dreyfus' donne au per
d’une existence malmenée par le destin
sonnage-poète une dimension, humaine et
et en proie à des conflits insolubles. Le
propos de «Putzi» —surnom de la deu
par
xième fille du compositeur morte très
Edouard EXERJEAN
jeune— s’identifie très vite à un narcis
sisme inutile et pesant. Le premier mono
logue précise d’entrée de jeu le portrait
attachante dans sa marginalité. Il appré
du chef d’orchestre
aux prises avec les
hende peu à peu le rôle avec une force de
musiciens viennois. Déjà bavard, le texte
plus en plus convaincante et atteint à son
s’enlise dans des digressions interminables
paroxysme dans les derniers actes.
Son
dont la prolixité et l’inintérêt s’avèrent un
visage gourmand et mouvant crée un type,
cache-misère. Et la suite n’est qu’à l’image
un caractère : un comédien sans doute
de cette évocation prétentieuse qui s’im
apte à réssusciter aussi des comédies de
pose rapidement par sa léthargie envahis
Sacha Guitry complètement et regrettable
sante. On s’interroge sur les raisons d’un
ment oubliées. Cruel et tendre, blessé et
itel spectacle défendu
sans conviction.
glorieux, fragile et généreux, tout Anouilh
Pourquoi ? Et pour qui, hormis Francis
nous revient tel quie nous l’aimons : auteur
authentique, homme insaisissable et secret
Huster qui semble s’offrir en égoïste un
plaisir bien pauvre ? Le profane ne re
dans ses enthousiasmes comme ses décep
tiendra rien de ce «caprice intellectuel» et
tions. La pièce n’a pas vieilli et l’on se
le familier de Mahler n’en sera que plus
prend à souhaiter que des directeurs bien
inspirés reprennent quelques-unes de ses
navré de tant de carence.
«Volpone» de l’Anglais Ben Johnson,
grandes
comédies,
—«Pauvre Bitos»,
«Colombe», «Cher Antoine» et quelques
adaptée et réécrite par Stefan Zweig et sur
autres—, qui s’inscrivent désormais dans
tout par Jules Romains, appartient au ré
pertoire éternel. Très proche de l’univers
le répertoire immuable. La mise en scène
de Patrice Leconte, alerte et enjouée, sou
shakespearien, cette pièce dépeint
avec
ligne maints détails piquants sans jamais
une froide férocité la cupidité et le mer
cantilisme d’un négociant qui s’est enrichi
éluder tout ce que ce texte contient de
poétique et d’inaccessible. Toute la troupe
sans scrupules et qui veille en revanche
vit l’aventure avec autant d’humour que
avec une extrême vigilance sur ses biens
d’émotion. Voici incontestablement une
multiples, Instruit dans cet art vénal par
soirée de vrai bonheur théâtraL
son maître Volpone, Mosca, le valet rusé,

LE FAUTEUIL
D'ORCHESTRE

երեւոյթները, ա յն ո լա մենա յնէ ւ կար ելէ
է յուսալ , որ է վերջո յ կը լո լծուեն , դո.
նէ ընթացէկ վերանորոգումներէ վայրե
րում : Փայտը հաւանաբար մէ տեղէg կը
ճարուէ եւ աշէսատա։էարձքր կը բարձրա.
պարգեւներով կը լրացնեն î
-JILն են կամ
Այս առումով ուսանելէ է Սա ""կ տ - Պ ծտերբուրդի (Լենին դրա դի) օրինակը» ձեռնահասութիւնների փախուստը կանխելո ւ
համար այնտեղի վերականգնումների պա
տասխանատուները միջոցներ են գտել իրենց վարպետներին հազար ռուրլուց անց
նող (երբեմն երկու հազարի հասնող] աշ
խատավարձը ապահովելու :
խսկ յետադա յու֊մ ՝ ծա լալուն դործո ղո ւթիւններ շա
րունակելու համար՝ թերեւս անհրամեշտ
կը լինի դրա մա ւորման
ար տաքին արԼ~
րի ւրն եր փնտռել» • » ։
Ներկայացնենք այմմ մի քանի խո րհ ըրգածութիւններ եւ քննադատական դիտո
ղս ւթիւններ վեր ան որ ո գման այն մեթո տների մասին՝ որոնք կիրառւում են Հա
յաստանում : Պէտք է նախ նշել y որ երեւանցի մասնագետների շրջանակում ՝ տա
րիներ ի վեր ՝ վէճեր են գնում վեր ա կանդնըման չափի ու սահմանի չա-ր^ը է
մա
նաւանդ էԼնասուած ա J^* յո ւշարձանն եր ի
կապակցութեամր ՝ ո ր ոնg որոշ կառո յցները եւ յա տկապկ ս վերնա մա սերը վաղուց
անյայտաց ել են եւ սկզբնական տեսքը ըստո յդ յայտնի չէ : Ա*ինչեւ ո* ւր կարելի է
տանել վերականղնման սա հմանը : ինչ
քանով կարելի է պա կա սն եր ր լրացնել :
Թ ո յ լատրելթ է արդեօք վեր ան ո ր ո գ.ո ւմ վերակառուցում - վե
վերակա սնգնում
րաստեղծում «սահումը» ՝ որ կարող է ա-

կում ուսումնասիրելու

հնար ա ւոր ո ւթի ւ-

նից * Ս* ա սնա ւորապէս ՚էարԼ քր իս տոն էա
կան այն եկեղեցիները (միանաւ եւ եռանաւ՝ անդմբէթ
բա զիլի կները) ՝
որոնց
ծածկերի մասին եղած տե ղե կո ւթի ւնն եր ե
ու վկայ ո ւթի ւնն երն անբա ւար ար են ՝ արդեօ&ք պէտք է անպայման քարէ թաղերով
եւ կտուրներս վ ծածկո լեն ՝ թէ& նախքնա
րելի է յուշարձանի սլա հոլան ո ւմն ապա
հովել միայն թեթեւ ծածկոյթով։ Ահա
նաեւ այդպիսի վէճերի պատճառով է՝
որ կասեցրել են Յա սա ղի բազիլիկի վե
րականգնումը
հիմնական պատերը մին
չեւ քիւը վերաշարելուց եւ լրացնելուց յե
տոյ *
Վերանորոգման «հայկական» մեթոտը՝
եթէ կ ար ելի է այսսՀէս ընդհանրացնել՝
հիմնականում հետապնդում է ամբողջա
կան վերակառուցումներ ՝ որոնք համարւում են դիտականօրէն «վստահ եթէ» ՝ այս
ինքն դիտական «քաւարար»
երա շխիքներ. ունեն։ Կ*ր*ռնով այդ մեթոտը
հակադրւում է ոչ միայն զուտ հնագիտական
«պահպանել եղած
վիճակում»
վիճելի
սկզբունքին այէ նաեւ միջազգային նոր
մերին : Ըստ այդ նորմերի y պահպանումը
կ,սրող է ըեդգրկել միայն ամրաց ումը եւ
մասնակի ՝ անհրամեշտ լրացումներ (պայ
մանով՝ որ լրացուած մասերը տար բերո լեն հներ ից) ՝ իսկ արդելւում են ինչպէս
վերակառուցումներն ու ենթադրելսլ նըմանութեամր վերա կազմո ւած յաւելո ւմները՝ այնպէս էլ ուշ շրջանում կցուած
եւ երկրորդական կամ անարուեստ
հա
մարուող մասերի հեռացումը (1) : Հաս
կանա թէ է՝ որ
միջնա դարեան
յուշար-

սլագայ պատմաբաններին դրդել յոլ-Հ_ար~
ձ աններն իրենց վաւերագրական վիճա
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ձաննե-լվւ ամբողջական վերակառուցումը
Հայաստանում պատմական - տ ղդային եւ
զդաg մունքային
իւրայա տուկ հ իմն ա ւոբում ունի : Այն համապատասխւսնում կ
ժ՜ողովրդի խո Լ՛ իղձերին : ինա կչո ւթ եան
լայն ղան դո ւածն երը նո յն փափաքով են
սպասում ե՛ւ Կումայրիի' 1988 թ* երկր ա շար մի տա սլալած բա յց լաւ վաւերադրո ւած , <1-Ր' • ղ արի չկնքերի վերականդընմանը՝ ե՛ւ դարերով արդկն աւերակ
վիճա կո ւմ դտնուո ղ եւ դրանով իսկ պատ
մութեան վկայի
արեէրը ձեռք բերած
հինաւուրց եկեղեցիների վերակառուցմա
նը*. Աակայն՝ եթէ առաջինը մի ան դա մայն
ա ր դար աg ո ւա ծ կ ՝ եր կր որդը դիտականօրկն աւելի վիճելի (կ î
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նորերով*. Այսսլկս ՝ Աաղմոսավանքի մօտ
(Աշտարակի շրջան) դտնուո ղ Արտաշաւանի Է . դ » խա չաձեւ ՝ դմր կթա ւոր փ ոքրի կ
՝ե կեղեց ին ՝ երր դեռ աւերակ վիճակում
if ո ւն էր հետաքրքիր ՝ իր մամանա կաշր ջ՚ս նի համար եդակի
ք[,լ- (cOPIliche) յ
որի բեկորները
մնացել
կին կառոյցի
պահսլանուած մի քանի հ ա տո ւածն եր ո ւմ :
քիլր համեստ յուշարձանի դլխաւոր
դարդաձեւերից մկկն կր*. 1989 թ* Յուլի
սին ուրախութեամբ կ՝ որ շկնքն ամբող
ջովին վերա կանղնո ւած գտայ*. Նոր հատ
ուածներ ում լուսամուտների պսակները
վերակազմուել կին հների նմանութեամբ ՝
ինչ-որ փոքրիկ դա ւթի մոյթերի հետքե
րը պահ սլան ո ւել կին*** բայց հին քիւը
անյայտաց ել կր՛է ի ո կ
նորը բոլորովին
այլ տեսք ունկը*. Պարզ կ՝ որ այս կորուս
տով յուշարձանը ղրկուձեց իր հնագիտա
կան արմկքի մի ղդա լի րամ՜նիg :
put ւարաբութ եանը նորից որոշ մտահ ող ութիւն կ միախաոնւում ՝ երր այցելում
ես կ» դ* խոշորագոյն յուշարձաններից
■Ո',/' Զո ւարթնոց ի ա ւեր ա կն երը *.
ճա
կատների քան դա կա դարդ բեկորները
հա

ճարտարապետութեան սլա ամարան րՍւոեփան կին աg ա կան եանը այսսլկս կ բնու
թագրում Հայ վերանորոգողների աշխատաձեւը* ՀԱ*կկ այլ վտանգ՝ որն առանձ
նակի տարածում ունի մեղ մօտ .լեր^ն
աասնամ եակների ենթացրում £ . • . J Jnt-“
չարձանների "մինչեւ վերքթ վերա կան դնե
լու ձդտումն կ՝ նոյնիսկ այն մամանակ՝
ւաքուած ու շարուած ^ողի վ[էայ^ եկե
ղեցուց մի քիչ աըհւելք՝ համոզիչ կեր
երր պահ սլան ո ւած տո ւեա լն երր թկա կան
պով թոյլ են տալիս
մտապատկերելու
են*. Նման մօտեցումր յղի կ վտանդաւոր
սխալներով» (2) î Այլ դիրքորոշում ունի
յ ո ւ շար ձանի երբեմնի առատ զարդարան
վերականգնող ճարտարապետ
Հրաչեայ քը ս ի ւնա-կամարա շարքը ՝ կէոԸ պատու
իար տա շեանը ՝ որ fj որ անա շա տ վանքի
հանները՝ քիմերը*, fiutjg արդկն մի քա
օր ինակով արդարացնում կ ամրողջական
նի տարի այսսլկս պառկած
երե
վ եր տ կան ղն ո ւմր հաստատելով
որ ա յն
սով դկսլի t/եր ՝ այս թան կագին քանդակ
միայն դեղագիտական նպատակ չունի՝
ները կարօտ են համապատասխան պաշտ
այլ ամկնից առաջ տեւական պահպանման
պանութեան *. Աայտնի կ՝ որ իկուարթնոցի
ամէնէն արդիւն^սւկտ միջոցն \կ : (Հուշարկենտրոնի չոր ս խորաններից երեքը սիւ
ձա ն/, ((ամբողջական տեսքի րերե/ր , - դր
նաշար քիg >կին կազմուած*. Ազբանց պահ֊
բում ՚ կ Հ* putր տա շեանր ՝ - դառնո ւմ է
պանուած խոյակները նորերով լրացուած
անխուսափելի
անհրամեշտո ւթիւն ՝
ո(որոնք հների նմանութեամբ են քանդակրովհետեւ կեր սլար ա յին եւ կա ռո ւց ո զա
ուել) բարձրացուել են վերջերս
վերա
կան պահանջից ելնող ծած կեր ի
տեղա կազմս ւած սիւներ ի ՛թքայ*. Աար երախտա
գրութիւնն անհնար կ իրականացնել ու րար 18 ս իւներից երկուս ի ամբո ղջա կան
ռան g պատերի՝ քիլերի եւ ա J [ մասերի
րներր (fûts) պահպանուել են՝ ուստի դրսլա կա ս ո ղ հա տուածներր լրացնելու» (3) î
րանց րար ձր ո ւթի լնը
յա յանի
կ*
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իրականում ամկն մի յուշարձան իւսմ. (5) *• Աէ-ելի վարկածային կ եկեղեցու
րԱւյ ա տ ո ւկ խնդիրներ կ յար ո ւց ո ւմ եւ հ tuհիմնական չորս մոյթեր ի
ետեւը կանգ
մա սլա տաս խան մօտեց ո ւմ կ պահանջում *.
նած արծուաղարդ մեծ խո յակնհր ուի սքըթերեւս չպէտք կ ընդհանուր կանոններ
սա կո ւած սիւների բարձր ութիւնը (6) :
պար տա դր ել *. Qր ինա կ ՝ ըն դո ւն ելո վ հան
Ա*յդ սիւներն այմմ նոյնպէս վերակազմրդերձ՝ որ ամբողջական վերակառուցումն
ւում են եւ արծ ո ւա քան դա կ չորս խո յակիրօք քննադատելի կ՝ գիտենք ՝ որ կան
ներից երկ ուսը անցած ամբանը
արդէն
յաջող դՏկպքեր *. նրանցից կ Դառնիի Ա •
tf երադտ ել են իր'ենg տեղը :
Աշխա տ ան քԱստուածածին մա տուռը (1274 թ •) : Դեռ
ները շար ո ւեա կլում են Qn ւարթն ոg ո ւմ ՝
մի քանի տարի առաջ յուշարձանը րոլոսլա տերը հետզհետէ
րարձրանո ւմ
ÆÎ/ ՝
ր ո վին աւերուած վիճակում կր եւ դետ- թողնել ով տյն տպա ւոր ութիւնը ՝ որ դնանի վրայ թափուած բաղմաթիւ բեկորնե
էով վերանորոդումը անցնում կ ամրաց
րէ՛ ՛սկզբնական տեղագրութիւնր կռահելու
էքան սահմանը* • ♦ î (Հուշարձանների Ա արհամար երեւակայութեան մեծ ջանքեր կ֊
չութեան
վեր ա կան դն ման րամնի պետ
ին սւէաք*. Աայց հաւաքման եւ չափագըրԱ* Արամեանի տուած ս/եդեկութեան համան ա շխա տանքն երիg յետո յ պար ղըմաձայն նախադիծ է սլա տր ա ս տ ւո ւմ վեւեց ՝ որ ամկն ինչ իր տեղն կր գտնում եւ ր ա կա ռո ւց ե լո ւ համար մի հ ա տ ո ւած ա յն
համեմատաբար քիչ բան կր պակասում ՝
օղակաձեւ սրահի՝ որ դօտկում կր Զըուստի դիւրին կր վեր ա կա ռո ւց ել յ
Ահա
ւար թն ո g ի կենտրոնական քառախորանր :
այ էէ օր դեղեց իկ մատուռը կանգնած է դիէ֊Ա ա էլա յն տյդ սրահի ո՛չ բարձրութիւնէն կ
ղ1՚
խորքում : ձի շդ կ , նոր կեր պար անք յայտնի ո՛չ \կլ վեբնամաս ի ձեւերր * * * *.
կ ստացել՝ բայց նրա ճակատները վերա
Հա յաս տանում իրադո բծուող վերանո
գտել են զարդարական իրենց ճոխ՝ ար րոգումների մկջ կան նաեւ թեթեւ՝ երկ
ուեստաբանի համար
շատ հետաքրքիր ՝
րորդական թեր ո ւթի ւնն եր } որոնք ՝
ինձ
"Ը՚՚չ
անսովոր յօրինուածքնե
թւում ՚կ դմուար չկ շտկել մամանա կին'
րը (4): ի ամ վերցնենք ա յն կանոնը ՝ ըստ
ա շխա տանքներն աւարտելուց առաջ :
/*
"քի յուշարձաններ ի կցումներից ստեղ
նկասւի ունեմ շաղախի (ցեմենտի) այն չո
ծուած ամբո ղջՈ ւթի ւնները Հպէ աք կ խախ րացած հ ո սքերը ՝ որոնք երբեմն երեւում
տուեն եւ դրանց ոչ մի տարր չպկաք կ
են ճակատների վրայ' քարերի եզրերից
երկրորդական
նկատուի եւ
քանդուի *.
թափուած*. Հայաստանի համար աւանդա
Միշտ չէ , որ կիր ա ոելի կ : Աշտարակի
կան այս արատի նոր օրինակները տեսայ
Փ “,րպիի ւէէջ ‘Լա՚Լ Հրի “ աոնկական եկեղե վերականդնումներից յետոյ Վանեվան եւ
ցիներ կան y որոնք (իԸ . կամ (իք)' • դարում
Մ աքենոց վանքերում նոր շար ո ւած տա
ր եր դա կն եր ի վերաե՜ուելով , կրկնասլատեր
նիքների տակից * Դրանք կարող էին դիւ
կին ստացել-, Վերջերս ուշ շրջանի այդ րութեամբ մաքրուել փայ տամածն եր ը հա
կրկնասլատեր ի հեռացման շնորհիւ բաց. նելուց եւ յուշարձանը ՀՀյանձն ելո ւց»
tuուեցին շատ արմկքաւոր
հատուաէրներ ■
ռա ջ :
Ւ J‘"J‘n ևկան օրինակ դոների բարաւոր
Այսպի"ով 5 վերջին վեր ան որ ո գո ւթի ւններ (linteaux) ' սկա։ առակի մկջ առնր- ները դիտելիս՝ ղոհ ունակութեան
հետ
ւաէ) հաւաստրաթել իւաչով, իսկ Աշտա մկկա
ո[էոլ հարցեր ՝ մ տա հ ո դո ւթի ւնրակում նաեւ Գադիկ Րադրատունի թա ներ եւ քննադատական խորհրդած ո ւթի ւնգաւորի մի արձանադրո ւթիւն ,
Մթթկ
^՚եր են առաջանում : Դրանց հետ ծագում
նման նա խտձեռնութիւն
արդարացուած
կ նաեւ հետեւեալ հարցը* նկատի առնե
էէը ՝
լով վերը յիշատակուած նիւթական դըմԱակայն ահա մկկ այլ դէպք կ ուր որոշ
ւարութիւնները եւ բազմաթիւ յուշարմասերի ոչնչացումը քննադատելի կ* Առա
ձանների անմխիթար վիճակը y
արդեօք
քենի ս ի կամ Ա աքենոց վանքի ե կ եդեg ո ւ
մամանակը չթ եկևլ^ որ ով։ իւռքահայ մեր
(թ* Ղ *վ^րջ^ Աեւանից հարաւ) առջեւ ուշ
'•“‘մա յնքներն իրենց մասնակցութիւնը րե.
միջնադարում աւելաg ո ւել կր մի անշուք՝
րեն
Հայասաանի
Հանրապետութեան
ցածր գաւիթ ՝ որի պատի կցումը պահանպատմական յուշարձանների վերական,
մ՚Լ էք ե՛կեղեցու ճակատի վերաշարումը*.
զընման դորձին-. Արդեօք կարելի չկ՞
Որոշոմեց ա յդ գաւթի կիսաքանդ
մնաառաջարկել^ որ Փարիզի արուարձաննե.
ցորղներր հեռացնել- Րայց ստիպուաէր ,
րից , Մ ա ր ո է յլի , Կռընոպլի , Վալան,, ի . . .
եկեղեցու արեւմտեան ճակատին կսլաեդաղութնևրից ամկն մկկն իր վրայ վերցնի
միացրաե- սլատը պահպանուեց ել նրա
մի յուշարձանի հովանաւորութիւնը, րս.
վերին եզրը հ որ ի զոնա կան գնով կանո
պասելով , որ նոյնը
հնարաւոր
դառ
նաւորուեր -, Եւ այսօր գրեթկ ամրողՀոլնայ... արեւմտեան Հայաստանում :
թեամբ վեր ա կան դն ո ւած վանքու, մ ^աշխա
տանքները շարունակւոււէ են միայն երկու
Պ- Տմատուռների վրայ) ՛եկեղեցին ներկայացընում կ իր ճա կա տի սա որին մաս ո ւմ մի
(1) P. CUNEO. «Principi e problemi di
ելուստ՝ որ դարձել կ անհասկանալի*.
salvaguardia e restauro», Terzo Simposio
Աւելիէ մեծ զարմանք (եթէ չասենք վբր
Internazionale di Arte Armena, 1981, Atti,
դովում) կ պատճառում այն դԷպԸԸ> 'երբ
Venezia, 1984, pp. 19-27.
վերականգնման ընթացքում կառոյցի հին
(2) U - ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ, «Ակրոպոլիսմասերը հեռացւում են ու փոխարինւում
կեանք' մահից յետոյ», Յուշարձան տա.
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BELGIQUE-PORTUGAL :

Quelques
expositions
dans le cadre
d'Europalia I99I
Après avoir accueilli le Japon, en 1989,
Europalia, a choisi, pour onzième invité,
le Portugal. A quelques heures de Paris,
Bruxelles et d’autres villes belges présen
tent, parmi toutes sortes d’activités cultu
relles (concerts et ballets, par exemple,
interprétés pour la plupart par
l’Or
chestre et le Ballet Gulbenkian), des ex
positions d’art portugais, de l’époque
médiévale à nos jours, en passant par la
Renaissance et, naturellement, le Baro
que. Cet événement permet donc au public
de rencontrer une culture peu divulguée
el de voir rassemblées pour la première
fois, et peut-être la dernière, des pièces
de collections publiques et privées. Les
expositions les plus significatives,
aux
quelles nous nous limiterons, pour des rai
sons d’espace, nous semblent être «Tri
omphe du Baroque»
(Palais Royal des
Beaux-Arts, Bruxelles) et «Triptyque»
(Gand), ceci n’ôtant évidemment rien à la
valeur des autres expositions, notamment
celle des instruments scientifiques des
XVIIIe et XIXe (Palais des Beaux-Arts
de Charleroi) ou celle des échanges Flan
dres-Portugal au temps des découvertes
(Musée des Beaux-Arts d’Anvers).
«Triomphe du Baroque» se divise en
quatre parties : «la représentation
du
pouvoir», «le sacré et les fêtes», «le trem-

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication
Professeur à l’Université Nouvelle
de Lisbonne

blement de terre de 1755 et la réforme de
Poinbal», et enfin «la joyeuse intimité».
Outre ces parties, une section
intitulée
«Le mirage brésilien» sert d’introduction
et une autre,
«La chambre au trésor»,
clôture le parcours. Le visiteur se confron
te donc d’emblée à la notion éminamment
baroque de l’illusion à travers le «mira
ge». Une image baroque est, essentielle
ment, un mirage qui finit
par être et
constituer le réel même. Principalement
la réalité du Roi, le réel royal. C’est ce
que démontre la magnifique
tapisserie
«Roi porté» de la manufacture des Gobelins (Col. Pimenta Camargo, Sao Paulo),
appartenant à une série grâce à laquelle
le Gouverneur Général du Brésil, Maurice
de Nassau, prétendait offrir des voyages
illusoires ou des illusions de voyage aux
rois. Au roi Louis XIV, par exemple, au
quel il écrit : «Il y aura moyen, par les
tapisseries, de voir le Brésil sans traver
ser les mers». Pour tenir sa promesse, il
prend avec lui, parmi d’autres
artistes,
le peintre Albert Eckout (1610 - 1666) qui
exécute des dessins à la fois beaux et
exacts, presque scientifiques, des choses
de la nature, de la faune et de la flore exo
tiques qui, à l’époque, s’ordonnaient dé
jà sur «l’échelle des êtres» chère à Leib
niz. Il convient de remarquer, dans cette
tapisserie combien la représentation de la
nature s’assujettit à celle du pouvoir reli
gieux. Dominer la nature,
en connaître
ses ressorts par l’observation et le décou
page, comme le voulait un Bacon, s’en
rendre maître et possesseur, comme l’exi
geait le programme d’un Descartes, équi
vaut, du point de vue du pouvoir, à chris
tianiser le Brésilien dont la royauté et la
réalité ne peuvent advenir et être légi
timées que par la foi chrétienne.
Dans
une ambiance exotique, le roi brésilien
porte une croix autour du cou et celle-ci
se situe, très exactement, au centre de la
tapisserie.
La section «Représentation du pouvoir»
montre divers objets
d’orfèvrerie qui,

րևզիրք, Ա-, Երեւան, 1987, էջ 86:
(3) Հ- '8ԱՐՏԱՇԵԱՆ, «Խորանաշատի

ճարտարապետական համալիրի վերական,
գընմւսն խնւլիրները» , Յուշարձան տարե.
դէ՚րփ, Ա։, էջ 16:
(4) ԵրՍ այս գէսլքր ոլրաիոլթիւն է
պատճաոում, ապա նոյնը չի կարելի ա.
սել այն մասասւի մասին, որ վերաստեզ«

par leur usage, contribuent à délimiter 1
divers niveaux de la hiérarchie sociale
religieuse.
Des sculptures, des livres
des tableaux soulignent non seulement 1
pouvoir de D. Joao V. mais aussi son rôle
de mecene, d’amant des arts et des seien
oes. L’image du pouvoir apparaît à tra
vers la métaphore, la distorsion de l’ima
ge, la copie du modèle et l’allégorie Un
buste de Joao V. sculpté par l’artiste ita.
lien, Alessandro Giusti (1715 . 1799) je
dresse sur un tas d’instruments scientifi
ques et d autres allégories des arts. Par
ailleurs, une tapisserie exécutée ՜ à partir
d’un dessin de Charles Lebrun permet au
public du XVIIIe d’identifier la personne
royale au modèle héroïque de l’Antiquité
Alexandre le Grand. Le raffinement, lè
goût, ne peuvent se dissocier du bon goût,
aussi la culture 11e cesse-t-elle d’entrete
nir des liens avec la diététique. Les modes
alimentaires se rapportent à une certaine
idée de la santé et l’on remarque que les
aristocrates du Baroque sont des cas sé.
rieux de chocolatomanie. La théâtralisa
tion, si typique du baroque, intervient
dans les repas, comme l’indiquent les
véritables mises-en-scène
que sont les
tables dressées pour le dîner aristocratique..
En parcourant l’exposition, le spectateur
perçoit rapidement
que la «représenta
tion du pouvoir» dépasse largement la
seule définition d’une section du Baroque, dès lors que c’est en elle que réside
l’essence même de l’esprit baroque. Par
conséquent, les autres divisions de l’expo
sition, imposées par l’inévitable volonté
pédagogique qui préside à ce genre d’é
vénement, se voient traversées, elles aussi,
par la «représentation du pouvoir». Dans
l’intéressant tableau qui ouvre la section
«Tremblement de terre», le Marquis de
Pombal, peint par Van Loo, désigne le
monde comme un théâtre, un spectacle.
Sur la scène, le Marquis montre la réali
sation de son rêve, de sa «pièce (drame,
tragédie, tragi-comédie...)
réformatrice,
dans le cadre d’une pensée des Lumières
que la mémoire de Colbert et les contra
dictions d’un opportunisme empirique
rendent difficile à définir»,
ainsi que
l’écrit José-Auguste Fi ança dans le superbe
catalogue. Entouré de cartes et de plans
d’architecture, le Marquis ingénieur,
constructeur, apparaît comme le mécani
cien principal de cette grande machine
théâtrale qu’est le monde, le monde por
tugais avec la ville de Lisbonne et les hori
zons marins, les bateaux et les perspec
tives lointaines.
La perspective est un
prospect. Le portrait du Marquis a donc
pour fonction d’inserire,
d’enregistrer,
par l’art de peindre, les perspectives du
sujet peint, la matérialisation de ses pro
jets qui s’étalent au bas de la scène, au
pied de l’escalier menant au fauteuil du
réformateur.
De même que l’on ne saisit pas très bien
la raison pour laquelle une carafe ou une
chocolatière sont classées dans la section
«tremblement de tçrre» plutôt que dans
celle de la «joyeuse intimité», on ne voit
guère davantage où réside cette dernière.
Au reste, l’intitulé se révèle bien malheu
reux, en ce sens qu’il n’y a pas d’intimhe
possible et souhaitable à la cour baro
que. Il suffit d’évoquer le schème diden
tification choisi par la cour de Que 11Z’
c’est-à-dire Louis XIV et Versailles, p°^r
comprendre qu’il n’y a pas et ne sal’ral*
y avoir la moindre notion d’intimité, an
les règles protocolaires que les rapp°r։
des médecins royaux nous signalent Փ1
le roi baroque est un roi qui ne Posse „
plus d’intimité, il est un corps en repr
sentation permanente, viscéralementLe spectateur, à Bruxelles, retrou՝ »
grâce à cette exposition, l’une des so

սել է Աշտարակում' հազիւ
Խւցորդների հիման վրայ եւ որ ®
եղից աչքի է զարնում իր '1աււ W
ւլն, ւրիւ արհեստական ծաւալող(5) Ս- ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ,
նոյնատիպ

յուշարձանները^

>71!, էջ 37 :
(6) Նոյն տեղում, էջ 41 ■ 42 •

Fonds A.R.A.M

—.--------l’art européen,à travers les tableaux
'^Oyillara, PUlement, Carlos Mardel,
Ïilippe Le Bas, Van Loo, Vieira Lusitales nombreux objets sacres, la porcede Chine, les encadrements
et les
laWf|]PS les miroirs et les meubles. Cet
rffnb՝le

permet

de

redécouvrir

f"-Eu<renio d’Ors définit comme

ce

l’un des

Յ" Հ «corps simples de la Culture euro(l’autre étant la Grèce). Il écrit à
'’f Xos : «Le Portugal nous offre Par*Ujype du Baroque. Tout d’abord,
en
pc moderne,
Part portugais s’éveille,
Ճ matinal qu’aucun autre, — à l’excep.
;ion peut-être, de l’art des Pays-Bas,
leçon aussi de l’Océan, leçon lointaine des
, խ — en révélant la vocation natu[aliste, la suprématie de la passion sur la
raison, la turbulence dynamique, la reli«iosité panthéiste et panique — éléments
'ni plus tard seulement,
cristalliseront
dalis les autres pays et se traduiront par
„n phénomène esthétique général au mo
ment où gravite, autour du Concile de
Trente, tout un inonde d’éléments sen
ties et d'idées. Ce que l’on appelle «style
jésuite» a un antécédent plus que fraternel
dans le style dit «style manuélin». Bien
entendu, je ne me rapporte pas exclusi
vement ici à l’architecture. Je dis de l’art
entier: je dirai de la
civilisation toute
entière» (Du Baroque, Gallimard, 1968)..
liais il manque à l’exposition «Triomphe
lu Baroque» du Palais des Beaux-Arts
une ambiance baroque, une présentation
mieux appropriée à l’esprit baroque. S’il
arrive, d’une part, que la mise en scène des
expositions puisse sembler exagérée et
donner lieu à d’acerbes critiques, d’autre
part, le manque de sensibilité atmosphéri
que se rapproche assez de l’erreur intel
lectuelle. Le Baroque se développe suivant
le point de vue de l’inflexion, dans les plis,
son monde est celui de la monade et ce
monde est un «clapotement, une rumeur,
un brouillard, une danse de poussières»,
tomme le dit
Gilles Deleuze (Le Pli
-Leibniz et le Baroque, Minuit, 1988).
L'ont peut donc regretter de voir ici l’uni
vers du clair-obscur
sous une lumière
beaucoup trop forte qui parvient à alté
rer la visibilité de quelques toiles totale
ment surexposées. De même, la texture
el le bleu trop criard des panneaux ou
présentoirs en tissu correspondent mal à
1 atmosphère. Il convient de signaler enlin le manque de recul pour certaines
pièces comme l’un des grands miroirs et
1 occultation partielle d’une toile. Un cin
quième du portrait de D.. Tomas de Almeida peint par Vieira Lusitano disparaît
derrière une vitrine, ce qui ne manque
pas de charme si l’on pense au rôle crucial
que détient le cadre dans l’art baroque...

CAND : LE TRIPTYQUE
D’EUROPALIA PORTUGAL
h
Parler de Gand revient à parler de trip•ique. Cette année toutefois, l’une
des
plus jolies villes belges ne se contente
plus du chef-d’œuvre de Van Eyck et préÆ1,te, dans le Citadelpark, depuis le 28
p’tembre, un triptyque
contemporain,
position portugaise composée de trois
■«dons : arts visuels, musique et littéraix-sept artistes

intègrent

la ' partie

t0l>sacrée aux arts plastiques qui occupent
aile du musée, avec des salles de di
mensions différentes qui jouissent toutes
Ulle belle lumière zénithale. Gerardo
OU]fniester meuble
l’une des premières
ailes
a'ec ses objets installations faits de
18 et de cuir, choses qui, simultanén
•
17
ment.
tout C011Vlennent au confort et empêchent
■ nreP°s> ււո peu à la manière des œuvres
pou ° ei^ Gober. Des espèces de caisses
r՝ues de barreaux et de coussins, un
arre Cheval d’arçon, des commodes inqu
f°rnicnt un ensemble dans le•lOe l,llrt^e travaBle, de façon symétrikud
^CS Gënes parallèles, dans un
Wte e Gde/plein et de elair-obscur, ou enI e e relief résultant des coutures sur
cuir Ո
Ohafes -ՈՏ Une
dessins, Rui

1ս('6Տ mélange des personnages

de siècles
Ofs ր6ՈէՏ’ ^eS Pers°nnalités et des personl’exei.^rt^Ues՜
juxtapose la torture à
bite 'V
I** PersPective, Ie point de
Par le* a/u*te du sang, à son écoulement
lfaits j'CInes couPées. Aux côtés des por
tas 6 eÇkett ou Duras, apparaissent,
^bnets ^Ué d’images, de nombreux

Հ S1

ensanSlantés
insistant,
tout
taPport T sc,u^PtureS de l’artiste, sur le
l'a^
e ։ æuvre d’art à la mort de
Su^iirnatiSUr՝^e I*6” incIuiétant 9ս' լա^է la
°n a la pulsion sado-masochiste.
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P,°™Mvaro LaPa> ia souffrance loin de se
detnur comme une passion terrible de'lent plutôt une condition qu’il faut évi
ter de transformer en méthode.. Les taileaux d’A. Lapa n’appartiennent pas à

irn »‘8iibEîr

abstraction pure ou puritaine, ils appa

1'.Ն111՚եեհ1'

raissent comme des «figures» qui refusent
les limites et accueillent les objets.
Ce
sont des rectangles où naît l’événement,
des surfaces en attente d’une animation.
La sérié de travaux s’intitule «cahiers»
et met en évidence l’arrangement de plans
coupés ou colorés dans lesquels l’artiste
transfère l’écriture de François Villon ou
de James Joyce.
Pedro Portugal occupe une salle qu’il
a transformée en aire de récréation, en un
jardin d’enfant rempli de jouets, de puz
zles géants coupés selon des formes abstiaites ou suivant des dessins qui plaisent
habituellement aux enfants, tels le lapin,
le nuage, la fleur ou l’étoile. Dans le
désordre de la salle, Pedro Portugal a
aussi laissé traîner, le long d’un mur, quel
ques fruits secs tombés des arbres, évo
quant ainsi la rentrée des classes. Contre
ce mur encore, le portrait du premier mi
nistre, Cavaco Silva, posé au sol et, par
conséquent, à hauteur d’enfant.. L’artiste
joue joyeusement avec son nom, c’est-àdire aussi avec son pays et, naturellement,
avec la conception même d’Europalia.
Si Pedro Portugal se moque du sérieux
propre au symbolique, du Nom du Père,
Pedro Cabrita Reis, pour sa part, ques
tionne le lieu même de l’exposition, le
Musée. Les murs d’un petite salle dispa
raissent sous les couches de papier cal
que sur lesquels des escaliers ont été des
sinés. L’ensemble des travaux s’intitule
«Musée» et doit être saisi comme méta
phore de cette autre métaphore qu’est le
musée, passage des temporalités, lieu des
lieux de la mémoire, occupant un espace
gradué, feuilleté.
Escaliers qui
nous
mènent, parfois, vers un labyrinthe ou sur
le palier du vide.
Juliao Sarmento
présente six œuvres
de grand format, dans lesquelles il recrée
la texture granuleuse des murs par un
blanc sali sur lequel viennent s’inscrire
quelques restes et naître de nouveaux
traits, les contours fragiles de quelques
figures incomplètes, des dessins à la li
mite. de l’ébauche ou du graffiti, des es
quisses aqueuses où la moisissure semble
s’installer. Albuquerque Mendes expose
trois tableaux qui faisaient partie de sa
dernière exposition à Lisbonne.. Sur un
fond feutré qui apaise le regard, A. Man
des a représenté des personnages signifi
catifs (saints ou célèbres, ou connus de lui
seul) à côté d’instruments, d’objets méca
niques qui occupent une part importante
de la toile; l’œuvre piège le regard du
spectateur, transmute le peintre en chas
seur et, du même coup, la peinture en
rhétorique,en art de la sophistique.
Miguel Branco peint des animaux do
mestiques, d’une part, un chien insolant
et fort laid, comme l’agrandissement d’un
détail de la décadence et de la vulgarité
et, d’autre part, des 'galinacés qui indi
quent, de façon ironique et pseudo-figura
tive, le fonctionnement de notre regard.
Nous voyons les tableaux comme les poules
voient les petites taches colorées néces
saires au fonctionnement de l’alimenta
tion et de la sexualité.
Pedro Casqueiro travaille la transpa
rence des couches de peinture dans des
compositions qui
s’étendent par conti
guïté, par continuité et superposition, par
venant aux effets paysagistes des carrières
de pierres ou aux combinaisons colorées
de la production textile. Rosa Carvalho

1915 - 1922 թուականներու փլուզումին
հետեւանքով, «ժոկովռւրդ մը կը վերած,
ուի մուրացիկներու խումբի մը» ( 3 • Օշա.
կան) : Այնուհետեւ կը սկսի տարտղնուած
բեկորներու ահաւոր պարքարը' խլեակի
աստիճանէն կրկին վերաղաոնալու մար.
դու բարձրութեան : Փոշիացած ազգը պի.
տի աշխատի կառչիլ աւանդութեան' յու.
շին , ընդդէմ նորին , իրականութեան :
Մաշեցուցիչ փորձ, ոչ մէկ տեղ առաջ,
նորդող:
Մարդիկ, որոնք ի մոր Ունէին գրակա.
նութեան վաւերական անուններ դաոնա,
լու, պիտի զոհուին առօրեայ հեւքին,
վազքին, հազար ու մէկ գործի, պիտի
մսխեն իրենց տաղանդը երկու տիրոջ կի.
սովին ծառայած ըլլալու դժխեմ դառնու
թեամբ : էամ պիտի լռեն ու հոն պիտի
վւնտռեն պատասխաններ , յանձնուելէ ա.
ռաջ մոռացութեան գիրկին:
Շատերէն մէկը' Ռուբէն Վարդանեան
(Ռէն) (1893 - 1958) , 20-30-ական թորա,
կաններու բաւական հոլովուած դէմքե.
ըէն : Յետագայ էջերուն մէջ հրատարակ,
ուող մահագրութիւնը, զոր վերջերս ձե.
ռազիր վիճակի մէջ յայտնաբերեցինք հե.
ղինակի անձնական թուղթերու շարքին
(ի պահ դրուած հարազատներու մօտ,
Պուէնոս-Այրէս) , ո՜չ միայն իր սեղմ գի.
ծերով ու «աւանդական» շարադրանքով
կը յաջողի խիտ բնութագիրը տալ (հէնի
գործին ու անձին, ինչպէս եւ յուշագրա.
կան փշրանքներ, այլեւ կերպով մը կը
վերակենդանացնէ ամբոկ ջ սերունդի մը
հոգեկան տուայտանքը , անկարելի վերա,
դարձի ամուլ ջանքը : Եւ գրականութեան
մէջ «ոչ մի շօշափելի հետք» չթողած (Գե.
ղամ 1]եւանն էր հաստատողը, բաւական
անթարեացակամ շեշտով եւ առկախ հա.
շիւնեբ մաքրելու միտումով, իր «Սփիւռ,
քահայ
գրականութեան պատմութեան
ուրուագծեր» գիրքին մէջ) ու այսօր դըժ.
սարութեամբ յիշուող այս անունին առի.
թով , թերեւս կ՛արժէ փրկել այդ ժամու,
նակաշրջանի բարեխառնութեան մէկ ե.
րեսը :
Աւելին: Սոյն յօդուածը փաստաթղթա.
յին արժէք .ունի նաեւ, կենսագրական
հազուագիւտ տեղեկութիւններու կող.
քին, քւսնի կը մէջ թերէ հատուածներ Ռէնին ուղղուած շարք մը նամակներէ (յատ.
կապէս կարեւոր է Ստեփան Զ1օրեանի պա.
րագան) , որոնց ճակատագիրը , ինչպէս եւ
գրոկի ողջ արխիւինը, ւսյսօի անծանօթ է:
Գրութիւնը կը հրատարակենք ամբող.
ջութեամբ, լեզուա-ոճակաճ անհրաժեշտ
հպումներով եւ շարք մը ծանօթագրու.
թիւններու յաւելումով :

Վ.ԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍեԱՆ

fl- t

Ն

(Ո-ՈՒԲԷն ՎԱՐԳԱՆԵԱՆ')
Երեսունմէկ Մարտին y
իր սենեակին
մկջ յանկարծամահ եղաւ.
Ո* էն ♦ չափա
զանց աիւ ուր անակնկալ մը իր ըն կերն երուն եւ բարեկամներուն • [.րմո ւէ կ՚անհե
տանար մեր մաման ակի ամէնէն հ ետաքըրքրական գրիչներէն մին t
թա ղումը տեղի ունեցաւ երկու օր վերջ ՝
մեծ ւի առքով ու պատիւով՝ ներ կաներ ու
մեծ թիւովէ Եր ո ղէո ւթ եան Ւէր ւււնԼւյա^
ա յս յարգանքը , չէր եղած այդքան գու-ր-

գո Լքանքի արմ՜անի որքան եղաւ, իր մա.
հէն յետոյ* Անգամ մը եւս կու դանը ւյաԼՈւվ կրկնելու
ամէն ուս
ծանօթ ասացուածքը*մեռիր՝ եկուր սիրեմ» z
Արմանաւսրապէս կը կրէր իր փիլիսով1այի տիտղոսը* Ո՝ էն կ՛արհամարհ էր մա
հը ՝ բնաւ կարեւորութիւն չէր տար իր
առողջութեան ՝ կեանքէն ոչինչ կը սպա
ռէր ա յլեւս :
վրեթէ միշտ տառապալից
կեանք մը
ունեցաւ , շատոնց ձեռքը երկարած էր ցա
ւին ’ կրէլնելով բանաստեղծին ըսածը ♦«Oh douleur, donne-moi la main, soyons
amis».
Երբեմն մենք մեզի հ արg կու տայինը՝
թէ աբգեօք Ո'էնի սիրտը կնոջ մը համար
տրոփա^ծ է ♦ բնաւ էսօսք չէր ըներ սՒր ո f
մա ս էն (1). էր
խօ սա կց ո ւէմեան նիւթր
միմիայն իր ցեղին եւ իր հայրենիքին
շուր^ն էր . էր կ ո չումին էսորապէս գիտաkbs Էր ’
ՈՐ ստացած էր իր ցեղէն ՝
վերադարձուց առատօրէն ՝ եւ պիտէւ կըրնար տալ շատ աւելին ՝ եթէ մենք զինքը
ա ւելի զնա հ ա տել գէ։ տնա յինք :
Ո'էն ծնած է 1893*/'îr
Ա*այիս
ՃՇ-ին
1Լան՝ Արճակ գիւղը*. *Լյա էսն ական եւ միջ
նակարգ կրթութիւնը ստացած է նաէս գիւ
ղին եւ յետոյ վանի Ամեր իկ-գերման մի
ացեալ վարմարանին մէջ*.
1916-17-/'5> հետեւած է Ա ոսկուայէ/ Հ^անեւսկի համալսարանի սլա ամա - փիլիսո
փայական մասնաճիւղին իբրեւ ազատ
ունկնդիր (2.) î
1923-/'^/ մտած է Պրագայի հ ամա լսաբա
նը եւ զայն աւարտած է 1929-/') դոկտ *
փ ի լէւսոփայութեան տիտղոսով *.
1912-/'^ մուտք գործած է հայ գրակա
նութեան անդաստանը՝
նախ քանի մը
ոտանաւոբներով եւ յետոյ նորավէպերով՝
Ր-էֆլէ ս հ րա տարա կո ւո ղ ^Պատանի^ պար
բերականին մէջ՝ ըլլալով անոր էսմրադըր ո ւթեան անգամներ էն մէկը (3) î
Նոյն թուին հ,Ընկեր^ շաբաթաթեր թէէ
էսմբա դրա պետ Ա եդրակ թառայեանի կողմէ հրաւիրուած է- իբր սրբա գրի չ եւ օգնա
կան էսմբադիր*.
*Եանի մը ամիս յետոյ
պա շտօնի կո չուած է թիֆլիսի օրաթերթ
հ,Հորիզոն-ֆի խմբագրատունը իբր թարգ
մանիչ եւ ներքին րամինները ւէարող մին
չեւ 1915-/' վհրջը :
Այգ մամանա կամիջոg ին ՀՀոբիզոնդ օրաթերթի ՝ Հէյոր Հոսանքէ և հՏհործ» ամտագրերուն մէջ ստորագրած է չարք մը
նորավէպեր' ՀՀձԵաղցը»
հլթոքաէստաւորները^ ՝ Հ<1Սանգը^ } «Կինը» ՝ «Ահաբեկիչը» ՝
^ւ՚Լէե^Ւ “էրԸ'») «Շրջամոլիկները» եւ
բազմաթիւ ուրիշներ ՝
որոնց
տիպերը
ըն դհ անր ա պէ ս թշուառներ ՝ ընչա զո ւր կներ ՝ կեանքէն հալածուածներ եւ զրկըւածներ են ՝ առանց ազդութեան էստրութեան :
1914-/'^ «Հորիզոն» ի խմբագրութեան
կողմ է զինուորական թրլ^աէ.եՅ Է.Ր ^չա~
նակո ւի ռո ւս-տաճկա կան
ճակատին վըրայ՝ Աարիղամիշի ուղղութեամբ* ատկէ
թղթա կց ո ւթիւններ ու հարազատ պատ
կերներ կը դրէ կռի ւ1ւ եր էն եւ ճա կա տա
մար տներ էն*. Աարիղամիշի
մէջ տաճկա
կան պար տ ո ւթ են էն յետոյ կը վերադառ
նայ իր պա շտօնին ՝ րայց 1915-/'5/
նոյն
պա շտօն ո վ կ՛ անցնի վան ՝ ուրկէ նահան
ջող բանակին եւ Jn ղո վո ւր գին հետ նորէն թիֆ լիս կու գա յ ՝ տալով «վեց օր»
էսորադրով երկար յօդուածաշարքը ՝ ուր
իրասլաշտօրէն նկարագրած է պարտում

reprend la notion du sublime dans quatre
toiles neo-romantiques figurant des pay
sages brumeux dans les montagnes, uneտօո espace avec de grandes frises-fresques
tempête avec l’écume d un océan affamé
où il laisse ses dessins en noir et blanc,
et furieux, le regard assuré et soumis
révélant, dans un jeu dç tâches, son exu
d’un chien face à la force écrasante d’une
bérance
habituelle et son encyclopédisme
montagne, le vol d’un ballon dont le dense
extravagant, confirmant ainsi son asser
brouillard annule toute prétention,
la
tion :
«the meaning is an ab-use». Les
promesse, enfin,
d’un être angélique.
brouillards et les cascades, la pratique du
Dans la même salle, où se trouvent éga
noir et du «sfumato» de Michael Biberlement les sculptures de Croît, du côté
stein nous renvoient
aux questions du
opposé, les
séries
d’autoportraits
de
sublime et de l’atmosphérique. L’artiste
Gaétan évident le Moi en le manipulant
choisit le mode de l’absorption et de l’en
comme un objet, un matériau. Dans l’une
veloppant tant par ce qu’il peint que par
des séries, Gaétan pose, de façon
très
la texture du support. La laine noire ren
physionomiste, le
sens du visage dans
le regard. Il dessine alors des yeux obli force ainsi la portée de la turbulence ou
du nébuleux et montre que les travaux
ques, des yeux vides, un regard perçant.
Dans une autre série, il déforme son visage de Biberstein s’éloignent de la peinture
réflexive et réceptive, optant au contraire
en l’exposant sous des verres grossissants.
pour une voie plus phénoménologique,
Une dernière série accentue l’aspect dé
pour la force asorbante, pour le mouve
risoire du portrait en concédant à l’en
ment conduisant vers l’intérieur et pou
cadrement une visibilité exagérée.
Pedro Proença occupe stratégiquement vant laisser émerger l’apparaître-même.

Recourant aux
couleurs telluriques,
Joaquim Rodrigo élabore
une topogra
phie primitive, des cartes ancestrales figu
rant des animaux, des arbres, des choses
et des lieux. La profusion des éléments
qui intègrent les quatre toiles de Paula
Rego contraste avec l’hygiénisme et la
netteté de la sculpture-installation de Rui
Sanches qui propose une œuvre de géo
mètre rattachée, littéralement, à l’espace
de la salle. Paula Rego confond les scènes
et, par conséquent, la chronologie. Le
fond perturbe l’avant-plan, l’animal enva
hit l’humain et les modes de la société
de consommation contaminent l’animal,
comme le révèle la fourmi qui bronze....
Nous plongeons
dans l’univers d’un
Carroll et regardons dès lors suivant la lo
gique du non-sens, la plus bienfaisante,
sans aucun doute.

Ch. M.

Fonds A.R.A.M
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թեան , նահանջի եւ խուճապի սաբսափներ ըն ու դառնո ւթիւնն երը ։
Ատկէ յետոյ կը նուիրուի գրականու
թեան , ԸԼԼսէԼո1Լ ^ՒֆւՒսՒ ՀսէJ ^րուլեեր ու Մի ութ ետն (4) կր տսերադո յն անդամը ։
1918-/»^ նորէն ճակատ կը մե կնքէ իրը եւ
կամաւոր դէպի Կարին , որու անկումէն
‘Lhrt, Երե ւան կը հաստատուի եւ 1919-/-Î'
կը հրաւիրուի
Հայաստանի Հանրապե
տութեան պաշտօնաթերթ Հշ,Տ առաջիի իբ
րեւ օգնական խմբագիրդ
դրելով նաեւ
շարը մը պա տմո ւածբն եր Հայաստանի եւ
հա ք ժողովուրդի
կեանքէն , հԱաղտղտդործը» եւայլն Հ
1920- /'^ դինո ւորա կո չո ւթ եան ենթար
կուելովդ կը մտնէ հանրապետական Հա
յաստանի րանա կը իբր լո[,[1ո[1րէ զօրա
գունդի դ 7*րդ դո ւմար տա կի ս ո ս կա կան
զինուոր* fiutjg շուտով զօրագունդի ըսպայակոյտը կը փ ո խա դր ո ւի իբրեւ դի""
ոլորական պաշտօնեայ*.
Կը մասնակցի հ ա յ-թրբա կան
կռի լնե
լէ ուն ապրելով պատերազմի րո լոր գառ
նութ ի ւնն երը յ
1921- /'^ նահանջող բանակին հետ 1լ անց
նի Պարսկաստան' քՒաւրիզդ ուրկէ տար
բեր անո ւններ ո վ կ՚աշխատակցի պա լբանեան ^Հայաստան՛իդ Եգիպտոսի
ուստ
րերի եւ Ամերիկայի «Հայր ենիբ» թ երթե
րուն իբրեւ սեփական թղթակից ։
Երեւանի մէջ կը հիմնէ
դրական tuկումբ մըդ իր չոլ֊բջ ‘հաւանելս վ հ ին եւ
նոր դրոգներ է ոբոնը ամէն
ք} ւր բաթ օր
կը
հաւանուէին դ
ինբնուրոյն
երկեր
կա ը դա լո ւ դ դր տ կան եւ գի տա կան դասա
խօս ո ւթի ւնն եր լսելու եւ վիճելու :
Այ-է
դրա կան ակումրը դ որ «Պանդոկ» կը կո չուէր դ կր շարունակուի նաեւ թաւր իղի
մԷՆ եՐՐ հսյյ մտա ւորա կան ո ւթի ւնը հոն
հ աւաբուած էր 1921-/'î
1924-/'^ կը դրէ ուրիշ չարք
նորավէ
պեր*
«ԱՀնապատներում» դ
«Աերձակուհ ին» դ «tj ելա դարի յի շա տակար անը» դ «{/ ի
արճակեցոլ պա տմո ւթիւն» դ
«Հանճարեղ
եԵ ՂՒî «Ծերացած Աստուածն ու Ա ատանանի դ որ դրական մրցանակի արմա
նաg ալ (5) :
1925 - 1932 J Ամերիկայի «Հայրենիքի
ամսադրին մէջ լոյս կը տեսնեն իր մեծա
հատոր վէպերը՝ «քնդակահարուածներ ը»
ել «Որբերը» :
1932 - 40 յ խմբագրապետ է Պուէնոս Այ
րէ‘՛ի մէջ հրատարկուոդ «Արմենիա»
եռօրեայ թերթին դ կու տայ նաեւ բանի մր
ուրիշ գործեր՝ «Ա արդն ու թռչո ւնն երը» ,
գրական դէմբեր՝ «նիկոլ Աղբալեան» դ «Հ *
Աճառեան» * լ,ր
թողած ձեռագիըներ ո ւն
մէջ ևԸ տեսն ենբ' «Ա ուստ լեր ան բա ռասուն օրերը» դ թատեր դո ւթեան վերածո լած
հ ինգ ար ար ո վ :
19օՅ-/'Ն կը ս տանձն է հէյաւասարդի ամ
սագրին խմբագրութիւնը (հայեբէնի մաtt ը) մինչեւ իր մահը (6) :
Ա եր նպատակը չէ վերլուծել իր գրա
կան դործո ւն էո ւթիւնր * արդէն իր ժամա
բակին շատ բննա դա տներ գրած են իր մա
սին 7/• Աղբալեանդ Աուրխաթ եան դ Աակոբեան Ա*դ 3* Աօլովեանդ Վ» Ահարոն
եան դ Ա* Ջօսլանեան եւ ուրիշներ ՝ ըստ
որոնց Աէնը իրապաշտ դրոգ մըն է դ եր
բեմն բն ապաշտ եւ
իմաստասէր . ունի
վառ երեւակայութիւն դ երդիծանբ *
լե
զուն պարզ է եւ յստակ դ ոճը կուռ եւ
սլա տ կերա ւոր դ
տիպերը ըն դհ անր ա պէ ս
մարդասէր են եւ բարոյագէտ*. Ըլլալո վ
խոնարհներուդ թշուառներու ել
ՂԸ ևը~
ւածներու հեղինակդ հայ դրականութեան
Ե աբսիմ Կ որբին կո չուեցաւ :
* Ոմանբ կը դա տա ոլար տ են Աէնը դ ըսե
լով թէ իր վերջին տար ինեբուն չտուաւ
իը լաւագ ոյնը մեր դրականութեան • կար
ծես թէ ինբը չըլլար «Որբերը» գործին
ն զինա կը յ
Եր ստացած
բաղմաթիւ նամակներէն
մէկուն մէջդ «Հայրենիբ»ի խմբա դր ո ւթ ենէն ուղղուած եւ Արտաշէս (")
ստորագբա թեամբ դ ի միջի այլոց կը կարդանբ*
«Ամէնից լաւ պիտի անես դ եթէ բո սբանչելի պա տմո ւածքեերից մէկ մէկ ուղար
կես*, ր1։ոլ լք՛եր ամէնէն հետաքրքրական
ել շնորհալի արձա կագիրն երիg ես , ին
ք՛՛ ւ ես ձդևլ նորավէսլերի ճամբան եւ
ուղում ես բեղ սպաննել հ ր ա պար ակտ ղըրոլթեամր , մեղք չե՞ ս ...» :
Ինչքան որ դիտողութիւնք արդարացի
1՚ր 1 րայ9 նւ այնպէս չատեր կանգիտանա
յին թէ Ռէն ինչպէս ընկճուած էր հողե.
ս թէ մարմնապէս ՝ կարծես ալ կարո՛֊
դ ո ւթիւն չէր մնացած եր կար աշունչ ա շ*
խատա նբի * Արեան
ճնշումը չափազանց
կը տանջէր ղինբը ՝
իսկ միւս
կողմէ դ
ապրուստի ծանր մտա հ ո դո ւթիւնն եր ը ել
դր կան բները չէին ներեր (ինչպէս մեր
բոլոր հայ լեգո ւով գրողներու սլա յմաննե
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րը՝} որ աւելի տանելի կեանբ մը ունենար î
U.J սուհանգերձ՝ ո1չ մէկ գժդոհանբ իր ճա
կատագրին
հանդէպ դ միայն
մէկ ան
գամ դ կը յիշենբ դ ան լայնօրէն բացաւ իր
սրտի ծալբերը : Առաջփն անդամ դդտցինբ ,
թէ այդ սրտին մէջ} երեւութապէս հան
դարտ դ ին չ ալե կոծ ո ւմ կար *.
*Լյամակ մը տուաւ որպէսղի կարդանբդ
նո յնսլէս «ՀաJր՝ենի բ»ի
խմբա դր ո ւթենէն
ուղղուած դ 195 Q-ին , Աղա սլլար (8) ս տո
լէ ագրո ւթեա մբ , ուր կ'ըսէ • « . . •
ած է*
ձեր գրբերու մասին դ դիտէբ անշուշտ որ
հոս դիրբի գործը գրեթէ մեռած է' Եր utնի հայ դիրով ու՚դրականո ւթեամբ հե֊
տաբրբրուող ըլլար դ ոիրոէէ պիտի ուղէի
բոլորը սպառելո ւ մա սին խոստում տաշ» :
Ա ենբ կրնանբ երեւակայել այն տպա
ւոր ո ւթիճյը որ գործած է իր հո դիին վըրայ այդ տխուր իրականութիւնը*. Պէտք
է ընդունինք թէ իսկական արուեստագէ
տը եւ կամ բանաստեղծը ս ո վոր ա կան էակ
մր չէ դ անոր
զդայարանբները
չափա
զանց դիւր ազդած են դ հետեւաբար անոր
վիշտը աւելի մեծ կ՝ԸԱաJ ï
Ենչբան ալ Աէն շատ լաւ գիտ*էր, թէ
վիշտը մարդուն բարձրացման շարժա
ռիթն է եւ վսեմ դոբծեր ո ւ ստեղծագոր
ծութեանց աղբիւրը - հլս/ց դ տղաս դ լացդ
լաց որ
մեծնաս • ♦ ♦»
(Վ ♦ թ^էբէեան) դ
«Rien nous rend plus
grand
qu’une
grande douleur» (Musset)-, րայդ Աէնի
ցաւը տար բեր էր » սարսափով էը m ե ււն էը
ճերմակ ջարդի սոսկալի աւերներըդ այլա
սերումը մեր սբանչելի սերունդին դ օտար
հորիզոններու տակ • եթէ կը շա ր ո ւն ա կէ ր
դր^*լ որովհետեւ ստիսլուած էր դ
փոբր
վարձա արութեան մը համար*
այլապէս
ինչո°ւ գրեմ կ՝ըսէր դ բանի որ ընթերցող
չկայ եւ ոչ ալ բաջալերող*. Աւ վերջին հրրա տարա կ ութիւնը եկաւ հաստատելու այդ
տխուր իրականութիւնը * իր
հՊատմըւածբներ՚Հչուն մեծ մասը
ւ^նաց
անվա
ճառ (9) î
Երաւաց ի օրէն դիտել կու տար դ թէ հայ
դբոդր միմիայն իր հա յրենիքթ, մէջ ղրե!ով և,['^յայ ասԼ[,իԼ
յսյ[էՂանբի արժանա
նալ դ նամանաւանդ իրեն պէս
.ժողովըրգայթ, ղրող մը ։
Այսօր դ երբ մեր տրամադրութեան տակ
ունինբ իր ստացած բոլոր նամակները դ
առիթը ունեցանբ կարդալու Ատ* Զօրե ու
նի նամա կր դ Եր ե ւս/նէն ուղղրւած ]ՏՕ*թւ դ
որ կու գայ սլար զելու մեղի Աէնի ներբին
սլայբարըդ եւ մենբ հաստատապէս հա
մոզուած ենբ որ այդ նամակը խոր ա զգե
ցութիւն գործած է իր վրայ եւ մտա տան
ջած է դինբը մինչեւ իր մահը*. Ա ենբ պի
տի ուզէինբ ա մբո ղջո ւթեա մբ հ րա տարաւթլ սոյն նամա կր դ բայց երկար Ըէէա լո ւն
պատճառաւ պիտի արտատպենբ միմիայն
յատկանշական մասերը*«••■Այմմէ էլ՝ ա յս տողերր
դր ելի ս
այդ միտխ/ է կրկին զբաղեցնում ինձ* թէ
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—entretien — avec le producteur

ALAIN TERZIAN
Alain Terzian a créé sa société de pro
duction en 1979. A quarante-deux ans, il
a déjà produit 51 films. Autour de lui
s’est constitué une famille, des réalisateurs
dont il produit les films (dé Broca, Poiré,
Labro, Téchiné..,.) aux techniciens aux
quels il fait régulièrement appel.
Le 30 Octobre est sorti le dernier film
qu’il a produit : Les Clés du Paradis, de
Philippe de Broca. Coïncidence ou para
doxe ? Mayrig de Henri Verneuil va sortir
le 21 Novembre.Et l’homme qui dans le
film devient metteur en scène (de théâtre),
cet Arménien de la deuxième génération,
ce pourrait être Alain Terzian. Propos.
DE BROCA. J’ai vu Cartouche à treize
ans. On nous l’avait projeté sur un drap
dans le préau de l’école, rue du Pont de
Lodi dans le sixième arrondissement,. J’ai
été fasciné par le film, la prestation de
Belmondo, le nom du producteur Alex
andre Mnouchkinè que je ne connaissais
pas à l’époque, celui de de Broca qui était
le magicien de cette aventure. Plus tard,
quand l’idée s’est formée d’aller vers le
cinéma, de Broca faisait un peu partie de
mes fantasmes. Aujourd’hui,
j’ai envie
d’arriver à me dire qu’on a refait des films
comme Cartouche et L’Homme de Rio.
LE PUBLIC. La seule chose absolument
inacceptable au cinéma c’est l’ennui. C’est
hélas la sanction de l’échec : manque de
talent, manque d’application ou manque
de chance. Un film ennuyeux qu’on ap
pelle ambitieux, ce n’est même pas une
confusion, c’est une escroquerie,. La pre
mière ambition d’un film est d’être fait
pour le public, à condition de s’astreindre
à des critères de qualité et de ne pas faire
de concessions. Avec comme exigences ab
solues un fonctionnement professionnel du
plus haut niveau et le désir de faire rêver.
LE SYSTEME. Il faut faire

cent films

pour savoir si vingt de bon en sortiront.
Si l’on n’en fait que dix, il en sortira peutêtre un de bon, peut-être aucun. Il est
important d’assumer ce risque, de le com
penser par une aide de l’Etat, pour que
les talents s’épanouissent et se renouvel
lent,. Mais on assiste aujourd’hui à une dé
rive des aides très dangereuses pour la
pérennité du système. Il faut s’interroger

sérieusement sur un retour aux mis8io
d’origine de l’ensemble des mécanismes
qui ont été créés pour protéger et aider
le cinéma français, le renouvellement et
l’expression des talents. Il n’est pas évi.
dent que les plus grosses notoriétés qui en
permanence peuvent travailler avec les
grandes sociétés américaines ou japonaises
aient besoin de cultiver ce type d’aide
Une telle dérive nous mettrait en danger
après 1993.
LE CINEMA. Un tournage, cela représente beaucoup d’attente pour quelques
instants privilégiés.. Entre «Moteur !» et
«Coupez !» on enregistre l’émotion. Notre՛
métier consiste à créer les conditions d’or
ganisation de cette émotion et à la capturer
pour la restituer ensuite sur la toile au
public. C’est cela le vrai cinéma.
LE DESIR. Le cinéma s’invente par
rapport à ses obsessions et ses désirs,
avec beaucoup d’acharnement, d’humilité
et de sacrifices. A ceux qui y viennent avec
l’idée que c’est une question de rentabi
lité à court ou long terme, on peut pré
dire des désillusions, des souffrances éco
nomiques et des faillites.
LA CHANCE. La vraie chance, dans la
vie, ce sont les rencontres et le regard que.
l’on porte sur les autres à partir d’un objectif un peu passionnel. Plus on avance
dans le métier, plus on mesure l’immensité
de ce qu’on ne contrôle pas.
L’ECHEC. Par définition les échecs sont
plus nombreux que les réussites. Il faut
savoir les utiliser à travers leurs vertus
pédagogiques. Les encaisser, les surmon
ter puis les analyser et les rendre construc
tifs. A partir de là, l’échec devient une
stratégie de croissance.
En cas d’échec c’est le producteur qui
est responsable, parce qu’à un moment il
aurait du dire non.. Tandis qu’un succès
couronne la réussite d’une équipe.
L’HOMME,. Je suis un curieux mélange.
A la fois astronaute de mon propre futur,
nostalgique de mon enfance.
et hyper
nostalgique de mes racines.
Propos recueillis par

François MESTOUDJIAN
le 23 Octobre à Paris

ինչււ^Ն այսւոեղ, լքեր երկրռւմ չես :
ոբ <ցո դրական ույով ու ըմբռնումներով
աւելի մօտ ես եդած պրոլետարիատին*.
Ղ*ու որ ԱԱւաջլւն բելետրիստն ես եղած մեր
ո[* ^այ > ուուս դ հրեայ ել այլաղզի
սլր ո լետարն երի կեանբը տուել ես բո պատմո ւածխւ եր ո ւմ : Կ^ու
ինչոՈ ւ
այստեղ
չես*** Այստեղդ ուր ամէն ինչ պէտբ է
հարազատ լինէր բեղ ու բո գրչին*. Երեւա
նում հ ա ւա բո ւած են շատ հին ու նոր դըրո զներ դ լաւ կհանես դու էլ փէշդ թափ
տաս ու դաս : քու հօ բա զաբա կան դործիչ չնս դ որ իմիգրանդ ես դարձել : Եբրեւ
գրող մարդ բեղ աւելի կարեւոր է ժողո
վուրդը իր մարդկային կենցաղ ո ւէդ տոդորումներո ՛լ ու պայքարուԼ՝
ել որով
հետեւ դու հայ գրող ես՝ հայ մողովըբղվ։՝ կեանքից 1լտրուաե չպիս/ի մնաս տա.
ր իներով*. Այստեղ ամէն օր կարելի է մողովուրդից բան սովորել, իսկ այդտեղ՝
սլսյր ղ է դու չես կարող
օտար կեանքր
տալ իր հ եղինակից աւելի յալ ել ուրեմն
սլիտի ապրես յիշո ղո լթիւններ ո վ կամ դր
բես ալեդո՚րիկ եւ ֆան տա ս տիկ գո րեեր :
Սի [սօսքով լաւ կ՛անես գաս եւ fuitL.
այդտեղ*. Ես, սիրելիս՝
ամ էն բան , գուցէ ՝ կարող եմ լինել ՝ բայց
ո^ ւււուսիյօս եւ ո£ կեւլծայւ֊որ : կ/իստ արտտյայտութիւններիս վրայ չբարկանաս «»^
խորհիր, լւոՆ մտածիր. . :» (10) :
Գմուար էր թափանցել իր սրտի գաղտ
ն՛իքներուն , չափազանց մումկալ էր խօ
սակցութեան մէջ՝ ինչ կը վերաբերէր իր
անձին : Րայց բալ էր որ մեր իւօսակցոլթիւնը ըլլար հայրենիքի չուրջ եւ
կամ
ոլզէինք իմանալ իր յոլչերէն դրուագ մը ե.
կամ խօսիլ իր նախասիր ած հեղինա կն եր ո ւն
մասին (^օտարներ' Կ* Համ սուն՝ Աենքևւիչ՝ Մաքսիմ Կսրքի՝ խոլսթոյ՝ Գոոտոևւսկի՝ Մոփասան՝ Մսլիէռ՝ Հիւկօ ՝ Մարք
Տուէն՝ Տիքէնս՝ Հայերէն' Րաֆֆի՝ Դուր-

քւսրդ չթաղես

եան ՝ Պարոնեան ել Սիամանթօ'} (10ր) որպէսզի այդ /ռակետg , մելամաղձոտ եւ ա.
ոանձնակեաց
մարզը փոխէր իր արատ-

յա յտութիւնը՝ իր բանա ստեղծի և ծայրա
յեղ հայրենասէրի հոդին մերկանար՝ իր
խօսակցութիւնք կը դառնար հմայիչ՝ իսկ
ւ՚ր պա տմ ուա ծքներ "‘I/՛ Rnln[,u բոր ո ւտծ
էլը պահէր’*
Ե*ևչ որ հայկական է իրեն համար սըրբութիւն էր* հ ա յ g ղը իր բոլոր թերութիւններով իրեն համար կը մնար բարձ
րագոյնը*. Հայրենաշունչ բանաստեղծու
թիւն մը եւ կամ իր սիր ելի անհ ե տացած
ընկերոջ մը յիշատակը անպայման իր աչբերէն արցունբ կը խլէին :
Աեղիպէսները որոնբ հայրենիբ տեսած
չեն եւ անոր կարօտով
1լ ապրին դ
Աէնին մէջ կը տեսնէին ոչ միայն
ընկերը
կամ բարեկամը դ այլ հայրենիբի մէկ մաtt ուն բը* ան իր յուշերովդ իր պատմուածբներով հայրենիբի կենդանի պատկերն էր
ամար :
Երբեք չէր փնտռեր կարեւոր անձնաւո
րս ւթի ւնն եր ո լ ընկերակցութիւնը դ ըխդ•> անրապէս ան կը փն առէր հասարակ մարԳ^ դ որուն մէջ կը գտնէր որոշ նմանութի՚-ն իր անձին դ իր ո ւս ո ւմն ա սիր ո ւթեանg
եւ ԳՐՍ1 նխթը *
Կր խուսափէր կարելի եղածին չափ իր
հման ին ձանձրոյթ պա տճառելէ . եւ ճակա
տագիրը իրեն վիճակեց այնպիսի մահ մը}
"E b? շատ սիրած շուրջիններուն նոյն
իսկ նեղութիւն չպատճառեց * առաւօտուն
մեռած գտան իր անկողնին մէջ՝ կարծես
բեա g ած ըլլար :
Ռէնը փայլն էր որեւէ կարեւոր հալա

ե

մ՛' յթ[' է 1՚ր իմաստալից ճառերով ել հաճե
լի խօսակցութեամբ*. քիէնի մահով մեր
գաղութը „չ միայն կը կորսնցնէ իր լա.
ւադոյն մտաւորականք՝ այլ ամբողջ Հա.
յոլթիլնը՝ ըլլտյ հայրենիքէն ներս՝ ր լ.
հւ"յրհնիքէն դուրս՝ կը կորսնցնէ իր
ամենասիրելի ել ղնահտտելի ղրողներէն
մէկը*.

(1) Ուրիշ վկայութեան մը համաձայն,

իր կինը Հայաստան մնացած է:
(2) Շանեաւսկի կամ Շանեւսկի ժալո.
վըրդական Խսմաւլսարան յաճախած է նա.
եւ ԵըիշԷ Չարենցը, 191G Սեպտեմթեըէն
մինչեւ 1917 Մարտ:
(3) «Պատանի»ի լքէջ, նոյնպէս 1912փն
Չարենց հրատարակած է իր աոաջին բա.
նաստեղծութիւճը՝ «Ծակիկները հեզ ••.•»։
(4) Աւելի ճիշդ.' Հայ Գրողների էով.
կասետն Ընկերութիւն:
(5) «Հայրենիք» ամսագրի 1924-ի ա"
ոաջին մրցանակը :
(6) «Նաւասարդ» հայերէն եւ սպանե
րէն ամսագիրը լոյս տեսած է 1953 - 1958ին , Պուէնոս Այրէս , եւ Հ -Մ -Ը -Մ -ի ս1ա2’
տէօնաթերթն էր : Սպաներէն բաժինը կը
խմթագրէր ԸաֆՓի Միրաքեաճ :
(7) Հաւանաբար Արտաշէս ՋիքինկՒք"
եան (Մուրէն փարբինեան) ■*
, (8) «Հայրենիքի վարչական պատաս
խանատու :
(9) Մէնի հրատարակած հատոբնեբու
ցանկը հետեւեալն'է- «Թափառաշրջիկ
րը» (Պոսթըն, 1927), «Գնդակաեաբաա ները» (Փարիզ, 1931), «Որբերէ» (շՈւԻ
նոս Այրէս, 1940),
«Պաամոււսծքհփ»
(Պուէնոս Այրէս , 1952) :
(10) Բնագրին մէջ, նամակը մէջբծէուած է 1922 թուականի խորհրդահայ ուղթութեամբ :
լՕբ) Կը պահենք բնագրին տաոադաբ11) Հայկ Ստեփանեան (1901 ■

պարակգիր , թարգմանիչ :
‘ ,
լտոսէն տեղափոխուած է Աէ
P .
ապրած է մինչեւ իր մահը : Գրո11
[Արուեստական բնոյթի յօդոլա Ր
ատսւկցած է ([անագան թերթեր
ւ այլոց , սպաներէնի թարգմա Հ
Դեմիրճեանի «Վարդանաևէ»
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Mozart
immuable

նԼՒքհնն

խիթար Սհթաստացի

(T
Le 5 Décembre 1991, ce que futl’«Année
Mozart» s’achève, deux siècles après la
[in de celui qui, par un jour d’hiver par
ticulièrement rigoureux, disparut, aban
donné de tous, dans une Vienne indiffé
rente après avoir été souvent tyrannique
avec l’un de ses musiciens qui aurait dû
être parmi les plus fêtés.
Rendant à son génie la place qui lui
revient à jamais, la postérité s’est ac
quittée de cette «dette», à la mesure du
compositeur marginal que fut
Mozart.
A l’image de Molière qui ne craignait pas
de porter sur la scène des sujets que l’au
torité royale, toujours sous influence, pou
vait censurer à son gré, Mozart s’est im
posé par une volonté farouche d’indépen
dance. Toute servilité
dans sa création
l’aurait définitivement
installé
dans la
convention d’un exercice
auquel
bon
nombre de compositeurs parmi ses contem
porains n’ont pas su échapper.
S’il est vrai que Mozart n’a pas failli à
la tradition d’œuvres de circonstance qui,

par
Edouard EXERJEAN

pour quelques subsides, lui permettaient
^entretenir des relations
dont l’utilité
n est pas toujours justifiée, que retient-on
de cette œuvre abondante ? Une diversité
en fait aussi son universalité. Mozart
s est illustré dans tous les genres : la mu
sique de chambre sous des formes mul
tiples et avancées (les quintettes avec deux
a tos entre autres),
le piano
(sonates,
concertos, variations), la voix (les airs de
concert souvent méconnus recelant
des
trésors), le violon, la musique symphomque et l’incontournable : l’opéra.
Lu scène reste indissociable de la créallon mozartienne. Des opéras les plus fa®eux (Don Juan, Les Noces de Figaro,
£^Sj,/,an lutte? L’Enlèvement au Sérail,
a ùte Enhantée) aux moins réputés et
tinn moins attachants (Mithridate, Idomés'ejq 3 Clémence de Titus), tout Mozart
«t s impose à travers cette succession
n P°rtrads que sa sensibilité et sa science
rendu pour fa plupart inoubliable.
°n défenseur

contemporain le
plus
æionné, Robbins London, dont les ré-

talogue si riche ces
concert distille

partitions

que

le

parcimonieusement.

Dans une lettre du 28 Décembre

Ա1782,

à propos de ces trois premiers concertos
pour piano, Mozart écrit : «Ces concertos
tiennent juste le milieu entre le trop diffi
cile et le trop facile ... Ils sont très bril
lants ... agréables aux oreilles, naturels,

Նա իր երկրռւմ երկիրն իր փնտռեց , աոանց գահելու,
Խճճուելով վանքերի կածանների մէջ խոնարհ.
Նա՝ ի րճէ կապտածիր ովկիանների այցելու,
Գուցէ եւ իր հայրենի մէ'կ ջրհորով գոհանար:

sans tomber dans la pauvreté ... ça et là...
les connaisseurs seids peuvent y trouver

Էայց ’ °՜ ահեղ յայտնութիւն, որ դարձըրեց ուխտադիր
Փերեղակի պէս անխոնջ փերեզակի այս որդուն
Եւ ցոյ ց տալով սոսկումի իր անձաւները ■ . Մտի'ր, .
Հրամայեց, պարզելով գութն իր լփ չոր փսիաթում:

aussi satisfaction... pourtant, de façon que
les non-connaisseurs
en puissent être
contents, sans savoir pourquoi...».
Propos révélateurs sur l’approche d’une
œuvre dans laquelle le charme, l’élégance,
le raffinement pourraient occulter toute la
profondeur et l’émotion. La pudeur à mas
quer les sentiments, loin des «abus» ro
mantiques, n’en est pas moins complice
d’une force psychologique indéniable. Si
l’on croit Mozart seulement brillant et li
bertin, on se prive de l’essentiel : Mozart
tragique et secret, discret sur la souffrance
mais non moins éloquent. Outre certaines
de ses compositions d’importance, il est
des Sonates pour piano, pour piano et
violon, des Andante de Concertos, des
trios, des quatuors —si divers dans leur
assemblage instrumental — et surtout des
quintettes (celui avec clarinette, immuable,
ceux avec deux altos d’une beauté si immé
diate et d’une modernité surprenante),
sans oublier certains airs de concert dont
on ne peut ici que susciter la curiosité à
les découvrir, qui parlent
d’eux-mêmes
sans autre commentaire.
Le Mozart «délicieux» s’exprime alors
en un langage appréhendant un autre uni
vers, annonçant certaines
pages
aussi
mystérieuses de Beethoven et Schubert.
C’est en quoi Mozart reste énigmati
que. Les conflits de sa vie affective,sociale,
publique, n’y trouvent pas précisément de
réponse mais profitent à l’œuvre pour lui
donner sa dimension insaisissable.
Musicien hors du temps,
précurseur
mais pas chef d’école, Mozart a d’abord
séduit par sa précocité : son alliée et son
ennemie. Le public accepte mal la matu
rité d’un enfant prodige. Le don s’est ici
confondu avec le miraculeux de l’enfance.
Le travail acharné, la maladie,
l’impa
tience et la lassitude morale, l’impécunio
sité, une certine incompréhension ont
accompagné Mozart tout au long de sa
courte vie sans altérer pour autant sa jovia
lité et surtout cette force d’improvisation
qui dicta aussi certains de ses comporte
ments.
L’inattendu, c’est peut-être ce qui n’a
pas fini de nous le rendre encore plus

Co S °Uvrages font autorité en matière de
iné՝1՛3'VfQCe niozartiennc, l’a bien expri-

perceptible.

<( °zart est partout. Il domine tout,
e que Mozart c’est l’émotion, l’intel„
bonheur
la tristesse de la
COnd^on humaine».

Mozart heureux ou malheureux ? Entre
le mythe et la réalité, cette frontière à
peine palpable où chacun retrouve l’ex
pression d’une générosité, d’une humanité

nair°2art

imparables.

effet P°iUl

ava*։՜^ Besoin de son bicenterévéler davantage ? Loin des

րւ>սօո&

Pos^^s et pervers de l’opél’œuv ^^Utique qui s’en est emparée,
couvrir Ah M°Zart reste toujours à déCesle , )an^onnaiIlt aux grandes surfa^UsiT " j tC^e Turque» et autres «Petite
Ue e Nuit», découvrons dans un ca

C’est en quoi le bicentenaire de sa mort
a eu «sa» vérité : rappeler que ce compo
siteur d’exception, —ceci n’amoindrit en
rien la qualité des autres—, touche autre
ment, parce qu’il reste à jamais tout
proche de notre sensibilité, celle de l’ins
tant et celle de toujours.

Ապա խորեց փորձութեան խոր ու որդնոտ Խոր վիրապ,
Նրա յոյսի իրանուց թոխած տմոյն մի տրէզ,
Որ իր սիրով նա սիրտն իր՝ պատկերը եօթը վիրաց,
Մաքրէր խոց ու խայթերից եւ թէպէտ եւ շատ հեոու,
Ոայց մի պանդուխտ մշակի, այգեպանի տենչի պէս ,
Լոկ ի'ր երկրռւմ երկիրն իր գտնէր , աոանց փնտռելու :

B-

Բայց աւելի անձուկ է ծիրը մտածման,
Որ պարփակի նրան, քան թէ իր Աստծուն
Պարապնդող անգամ մատուոը գիւղական,
Որ դարեր է ցոլցլում մէ'կ մոմի րոցում :
Եւ հայեացքն է խաբուսիկ այս սլացքի դէմ,
Ենչպէս հողմոտ ծովում խոյանքը խարակիԵրախտագէտ սիրտն իր սիրով միայն գիտէ,
Որ քովթարին հանգչող խոյակը բազմակի
Փարայ նութ-եամբ է քարտաշի մուրճը կտտել :
Ամէն ծաղիկ մէկ դիմագիծը չէ՞ հողի,
Իսկ նրա դէմքն ամբողջ' ծաղկունքը բովանդակ:
Ուզո՞ւմ ես, որ մի պահ մտքիդ դէմ փողփո1ղի
Մեծ աբբայի գէթ պնակէն Արբաք անդակ Փաղխր բասերը հայկազեան, մէկիկ-մէկիկ,
Որոնց լոյսից նա քաոսներ վանեց ի բաց,
Արա' այնպէս, որ թռչունները երգեցիկ
Իրենց հագագն ու փետուրները տան նրանց,
Յետոյ վերցրո'ւ քո ափերի մէջ բոլորին,
Շնչիդ գոլով շնչաւորիփ գէթ մի վայրկեան
Եւ Նոյի պէս մէկ առ մէկ կամ երամովին
Biu'g p-ող նրանց պատուհանից քո տապանի
Դէպի արեւը վւսղորդեան :
Եւ կը տեսնես սուրբին, ի՜նչ փոյթ թէ ո՛չ լման :

ԴԾոփքի ծո՜ւփ հովեր, դո'լք շշնջացիք
Խորհուրդն իր անուան նրա ունկն ի վար,
Եւ գո'ւ, Ալիսի մեղմասիւք ալի'ք ,
Երբ ափ նետուեցիր, ինչպէս հոծ վտառ:
Վանքերի' զանգեր, որ ձեր ողկոյզի
Հույզը քամեցիք հնձանում նրա,
Իմաստն իր անուան, ինչպէս սուրբ ցփսի ,
Դո'լք բացիք նրա ողջ կեանքի վրայ ,
Որպէսղի նա, ձեր ձայնին ունկնդիր՝
Իջնէր մինչեւ խոր ընդերքն այդ անուան ,
Ինչպէս ամառն է կորիզից անդին
Թափանցում մրգի ծառի ապագան,
Որպէսզի կախէր աշխարհիկ սիրոյ
Շորն ունայնութեան ւքեխից ժանգատար,
Զգենար լոյս, ք֊ան, վարք հեզաբարոյ
Եւ գալոց ու ի'նձ լինէր մխիթար- - •

Fonds A.R.A.M
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Արփիին

Ա'հ, փողոց չեն ասոնք • մանսէկնեկ։ ին խաժակ,
Որ, կկըզած կայտոուն աոունէրՈՆ եզրին՝
Մանրիկ ջրաղացներ կը դարձընեն լոին,
Են չես գիտեր՝ ՈՆրկԷ այս քաղաքն են խոՆժած :

ձԱՐ811ԶՐ1188է

Ահ, փոկոց չեն ասոնք, այլ խենթ ոն մերթ խաղաղ'
Այլ պահոՆըտոՆք խաղցող չարտննի լաներ,
Որոնք սոքին կողմէ կարծես լո՜սւ կ՛աղաչեն ,
Որ իրենց հետ դա ն ալ գոնէ քիչ մը խաղաս :
Են կը թուի , թէ միշտ խաղընկերի կարօտ
Փողոցներն այս բոպիկ փողոցներն այս խոսհոն
թուն խաղընկեր գտան միայն, միայն այնժամ,
էրթ իրենց մէջ տեսան րանաստեկծ ոն ւսսրսօտ'

Տպնթ-Է, Պայրըն

ոն

Փից, Ռիլքէ

ոն

Պ •- II'ուս վսեմական բանաստեղծ մը
կո՛յ' 9)Է ո տոլէ թփւթչեւ ՝ ճ$-րդ դար՝. Եր
կար , շսՀտ երկար տարիներէ ի վեր ես
տարաժամող ամէն օրուան դիմաց սովո
րութիւն էի
դարձուցած ՝
\,ւսրեկւսցիի
չարթավան Հ^նկալ քաղցր ո ւթեամբդ-ի
պէս՝ արտասանել անոր մէկ տողը՝ որ
րառացի կը թարգմանուի այսպէս* հ.0րն
ա պր ո ւեg ա ւ » փառքդ չաՀտ , Աստուա՛ծդ :
Ա օտաւորապէս այն ,
մենը յօրանջելու
պէս կ'ըսենք յաճաթ» ՀԱյսօր ալ ապրե
ցանք^՝. Այո՛ , միայն մօտաւորապէս *. Ե*ահա հիմա՝ երր խորհրդային սպառնա
ցին տարիներու մթութենէն ՝ ինչպէս utկան ա կուր անտաոձէ մը դուրս ելած ԸԷԼւԱլու տսլաւորութիւնն ունէիմ տա կա ւին ՝ չեմ
դադրիր ) ռուս բանաստեղծին մէկ բառը
փոխելով՝ ամենայն
դոհունակութեամր
րացադանչելէ »
«կեանքն
ասլրուեցաւ »
փառքդ շսմ տ ՝ Աստուա՛ ծդ :

Հ •- Այն օթը, հանդիպման ժամանակ ,
«ւքարդու ոգեկան կենսագրութիւնը» արսաւյայսւռւթիւնը գործածեցիք, ակնարկե
լով արաաքին դէպքերուն ու պաաահար.
ներուն րոլորովին անաարրեթ ներքին
ինքնամփոփ «խլութեան» մը : է^րր եւ ոռւր
սկսաւ ձեր ոգեկան կենսագրութիւնը :

Պհ- Յամենայն դէպս ո՛չ Պէյրութ' Հա
մա դդա յինի Հայ ճեմարանին մէջ՝ ուր
Աուրիոյ պզտիկ ու կոկիկ քաղարէ ը Ալեքսանտրէթէն եկած՛ գաւառացի տղեկը ,
որ ես էի y շնչահեղձ կըլլար դրական ու
քաղաքական
«միջանցուկ
քամիներուդ
անօրինակ յորդութեան դիմաց , ո՛չ ալ^
առաւել եւս ՝ Երեւանի մէջ՝ ուր իմ ունե
ցած ոգեկանէն ու հո դե կան էն ալ պարպըւեցայ , երբ խորհրդային վարչաձեւը ճիչդ
ու ճիչդ իրենց վրայ կար ուած՛ պարեդօտի
պէս տօնականօրէն ղդեցած եւ անոր մէջ
իրենք զիրենք այնքանն հանգիստ ու բնա
կան զգացող յորովայնէ սթալինի կն եր ո ւ
աոաջին իսկ հպանցման տակ /,մ մէջէ..
կրկին դէսւի հայրենի Հողի ընդերքը վե
րադարձաւ այն սրբազան ու անանո ւն դո
ղը^ որ թերեւս Հայկ *Լյահապետ էն [.սկ կր
մեկն էր ղի՛ ս թրթռացնելու ի իրն դիր î //,֊
մէն պար ադայի մէջ այդպէս կը հաւա
տար եր բեմն ի պա տան[.ն:

Հիմա՝ այս անհրաժեշտ յստակեցումներէն ետքը y կրնամ ճչդրտադոյնս ըսել՝
թէ ե՛րբ եւ ո՛ւր "4 սաւ իմ ո դեկան կեն-
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ՎարոՆժան :

1991, Օգոստոս ՜, վենետիկ

Հ .. Ե՞նչ կը մաածէք ձեր կեանքի մա.
սին, որ րնա֊Ն րարեգոՆթ- չեղսո. ձեզի հանդէպ, ստիպելով խոյս տալ անկէ, որու֊ն
համար օր մը նաւքը այ ելաք պատանեկան
խանդով ոն դովոնթեամթ :

I1PPÜ2.IHP

սադրութիւնս * 19օ0/< Ա եպտեմբե ր ին ՝Ա* ո սկուա քաղաքին մէջ։ Այսքան ճչդրտութեան եւ անմիջականութեան պա աճառն
այն է y որ y նախ՝ այս հարցումը տարիներ
շարունակ գերագոյն յաճա խանքներ է ս մէկըն է եղած , ել, որ ՝ երկրորդ , 1947-/*ե
խորհրդային դա ռա դեղին դուռը
հոգե
սարս ճռինչով-ու չռինդո վ վրաս դոg ուելէն ել յատկապէս
«բռնէ-բոնէ-ի տար
ուանդ (1949) արհաւր ո տ դի չեըներ էն յե
տս յ առաջին անդամ 1ԼԼԷաԼով
սա նկՀւ. անկ ասլահ ո վ զղաց ի Ա աքս իմ կորմb Ն ական ո ւթեան
Հիմնարկի
հինա
ւուրց պա տեր էն ներս , ուր թէեւ Հա յաստանի փրո ւներ ու Ա իութեան յանձնար Այ
րականով՝ բայց բոլորովին թիւր իմա ցտբար րնդունուեցայ : Աստ իս ՝, այս «թիւրիմացաբարդն ալ՝ աւելի քան Ա ոսկոլա
յի մէջ հայրենադարձ առաջին ուսանողն
րլլալուս հանգամանքը՝ պատճառ. դար
ձաւ՝ որ այստեղ ալ նուաղ սլիչ ու ամենատես յառումով չհսկեն վրա ս արգոս եան
աչքերը՝ քան Երեւանի մէջ՝. Աակայն հա
կառակ այդ հսկումներ ո ւն,
հ ա կա ռա կ
ոլտր րեր տ բար սաստկացող խստութիւններուն եւ մա լր աքա դաքէն առժամտպէս բա
ցակայելու երբեմնա >ւՒ հրահանգներուն ՝
հակառակ ամենադժնդակ տարուան' 1952ի աւարտին ինստիտուտի կուսակցական
կազմակերպութեան հ ա ս g է ա ղր ո ւած եւ
ղիս ամէն խորհրդայինի ո խերիմ թշնամի
հռչակող մատնադիրին ՝ որուն՝ ոչ աւե
լի ՝ ոչ ոլտ կաս ՝ ստա լին եան լաուրեատ
հեղինակը հիմա
«մոռացկոտիդ երանա
ւէտ անգիտութեամբ քիչ կը մնայ՝ որ
դաշնակցական ամբողջ խայտաբղէտ մամ ուլը քա չէ վրան եւ Երեւանի փողոցներն
իյնայ դիմտ կահ անդէ սի բարեմիտ խա
մաճիկին պէս՝ - հակառակ այս բո չորին
եւ թերեւս ալ ի հեճուկս այս բո լո ր ի ՝ այդ
տարիները եղան մէկ-մէկ ամրափակ խորվիրապներ ՝ ուր ինքն աքս ո ր ան քի խորունկ
գիտակցութեան սեւ կորեկահացով ապ
րեցաւ ոգեկանի սուրբը՝ անտրտունջ՝ մի
այն ամէն վայրկեան իր մենութեան հա
մար եւ իր մենութենէն երկիւղ կրելով ՝.

ա

միայն արեւելահայերէն «պետական լի
զոլովդ գրելու խնդիր յարուցեցին ՝ իսկ ո՛
րոշ ժամանակ անց' մեծագոյն անար ղա ltքը հասցուցին ար եւմ տա հ այեր էն ին ՝ զայն
պաշաօնապէս մար կոն եւ աղտոտ [եղու.
հ ռ չա կեյ ո վ : Արքան դիտեմ ՝
դեռ ս ղջ է
ա յաղէս հռչակած «մա քր tu լե ղո *-»
է#" նախարարը՝.
Աայց թնչ հարկ հիմա tuնունը տալով խռովելու անոր ՝ հայր *Լ »
Աւ ի չանի
ար տա յա յտութեամբ Հար դէն
ճերմակը դեղին դարձած ալեւոյթքդ ՝ մա
նաւանդ որ ան ալ այս լպրծո ւն օրեր ուն
Հայաստան - Ափիւռք միասնութեան լորձ
նաշուրթն ջատագովներէն մ է կն է անտա
րակոյս :

Հ - Այն աւոեն չէ^ր որ գրախանութներէն հաւաքեցին եւ փնսւցուցին ձեր նոր
լոձս աեսած արեւմաահայերէն թանաս,
տեղծութիւ ններու հաւաքածռն :

Պ ՝• Այո՛ • փամանակին ես դրած եմ այդ
մ աս լ,ն՝. Յ» դո ւածը ՝ իՀնչ խօսք ՝ կարեւոր
կրճատումն եր ո վ եւ «հել։ ոսներուդ անուն
ներու յասլտւումով հրատարակեց օրա
կան թ*երթդը։ ^այն 1989-/'^ արտատպեց
Հ^ադինդ ամսագիրը՝ այդ առթիւ որպէս
յիշեցում թարմացնելով ծրագրուած ՚Լը՜
թարի ղոհ բանաստեղծ ԱՀնգրանիկ թերզեանի մա հո ւան շուրջ վահ է վահ եանի եւ
Ա՝ Ե* առու կեանի
յո յմ կար ե ւո ր վ էճը ՝
զոր ես չէի դիտեր : Ա ւս տի զանց կխաոնեմ
մանրամա սնո ւթիւններ ը ՝ մանաւանդ որ ի
սրտէ այդ ամբողջ պատմութեան անարման ևը համար իմ վ^ըոյիչեալ հաւաքածոն յ

if‘ h ծա ծ տ իւ ճ tu ռա իւ ou ներ հ ր ut ւիր ել հայ.
ր ենիքէն ՝ կարծես եօթանասուն UlUipJl,
ի չգոյէ արեւմտահայ հռետորներու՝ այղ
տօնական օրերը լուռ' պատն երեսին նըււ.
տած բ լլային ՝ ւի անջո ւնին եր ո լ եւ էքրու.
խանի կո ս տան ե աններ ուն ախը քաչերոԼձյԼ
ին չո* ւ չհրաւիրէին■ ո ւԼ դիտէ ՝ թերեւս
խորհրդային տարիներուն այդ ճառաիւօսները՝ մտ յիս եան ա սլս տամբո ւթեան ւիսւռաբանութիւնը մոռցած' հոր ու փառա
հեղ շարիիյ մը աւելցուցեր էին ՝ ըսենք՝
Պ անք Օթոմանի դրաւման կսւձ la անասորքւ
արշաւանքի սլա տմո ւթեան լուսաբանման

վրայ, այնպիսի շտթիխ մը, որ վրիպիք If
բոլոր յո լշա դիրներ ո ւ ա շքէն :
Մեր կո ւսա կց ո ւթի ւնները իրենց դըէ
ւաւոր քաղաքականութեան մէջ ոչ Ալ՛tյն մոռցած են կարծես աշխարհի չափ
ոդ ու տաղնասլներով դալարուհ իթնց
անգո լածները ի Ափիւռս աշխարհի \ ոլ
փայն իբր թէ յանուն ժողովրդականու
թեան ոեւերանսնձթ կ՚ընեն յայտ ու անայտ անցեալով անձանց առջեւ՝ անոնց
ամար իրենց դուռհերը լայնափեռեկ
դարպասներու վերածելով՝ ոչ միայն ն"
աստաց լեզուով նո ր ա ս տաց ընթերցող
երու կը հ աճո յան ան «մ անիֆեստ>>ներով,
սլժդալո էէ դեռ երէկ իրենց իսկ
ած օտար րառերէն , այլեւ, իրենցմէ մէ
ամն մէկ թերթին օրինակով վաղր '“աեւ
րնան ռղղաղրութեամր 1Որեզեսւնս1&ա1,
.րպէսզի չվշտացնեն այն խել մը

?երթ քաջաձայն կը

րարրաոին- հՈ

Նիիւռքն ինքը բարեհաճի որդեդր Լ

Հ Այս այւընչոՆթեամը ի՞նչ կը խորեիք
լքեր կոՆսակցոՆթ-իՆններոՆ «եայրենադւսր.
ձոՆթ-եան» Էն արեՆմտահայերէնի ապա.
գայի մասին :

.ւղղաղրութիւնը, եթէ ոՀ/'ք՚ ‘է՛'է'
մոզ մինակը պաշտպան լա՛դ /'
f անին» ։ նւ ցարդ մեր կուսա լշո՚1 /
Հե
մէկը քաջութիւն ո՚-նեցաւ. [
'.ետեւեա/ պատասխանը
.„^ղ, AJ,.

Հ •- Ւսկ այդ սուրրի աք նութեան մէջ
ի՞նչ աեղ էր վերսւպահուա ծ րանասաեո.
ծութեան :

Պ •- Առն ո լա զն տասնըհ ին զ տար ի բա
նա ս տեղծո ւթի ւե ը հոն կար ու չկար ՝. կար ՝
քանի որ ղիս իր ետեւ էն ա յդ ափեր ը բե
րելով առաջուընէ շա տ աւելի դմբա իւ տ
հայմաթլՈԱ մը դարձուցած բ /յաչու պա
տասխանատուութեամբ զղջումի ծպտուն
ներ կը հանէր իր ալքերէն ՝. Զկար 'Որովհե
տեւ ՝ ինչքան ալ զարմանալի թուի՝ պար
զապէս լեզու չունէր » Երեւան ոտք կո խե
լէս ընդամէնը քանի մը ամիս ետքը՝ «ժո
ղովուրդը չի հասկանա յդ պատրուակելով՝

ս[ է

լլուխները, որոնք դոզ ի ո[՚րտ1
րերռթեան չըլլայ թէ յանկարծ
Գ
"~/'ն ԳԼու1" մանելու «դարն ապրած»
r ո պետն հնչիւնս,յին համակարգէն , ա,պւեր բան կը պատրուակեն եւ տարին ր
.րենց իոկ լեռնացուցած խեցրե Լ I I
,րութիւններուն ետեւէն, նայած աիր՚՚՚լ
Ջերմաստիճանին,
մերթ
հարր^Ւ""՝

Պ •֊ 0՜ , շատ ջղայնացուցիչ, որով եւ
վ'[.ճայարոյց նիւթեր են ատոնք : Աիայն
կրնամ րս ել, որ ար եւմ ւուսհ ա յե րկնր
հիւանդագին կծկումներու շյ.ջան մր կր
րոլորկ յատկասլկս հիմա, երբ առեուադն
եօթր տասնամեակ թունդ արեւմտահայ
մեր կո ւսա կց ո ւթի ւնն երը մէկ օրէն միլ.
որ հրաշիւք իմն դրեթէ արեՆելահայա.
ցան , եւ վախնամ շուտով , արդէն Հա.
յաստանէն , «լիտերներ» ուղարկելով ար.
տասահման, իրենց դարաոկիղրեան օր.
իէնտացիա/ոՀ նորիէն ձեռք զարնեն «յե.
տա մնա g
տաճկահայը»
ղեկավարելու ,
առաջնորդելու դործին , Բայց չէո „ր նախ.
քան «հայրենադարձութիլնն» ալ
իրենց
այո կամ այն ամեակը նշելու համար ըս.
կըոած էին նորաթուխ կուսակցական ,

_
„

տալու
՛■

, նոյնիսկ այս այ քա.
ր
Որ միասնութեան մեծապէս
.րրաղան դործօնի նկատմամբ Հ
...i , W>. 1918
տլշտ կը հասկնաք, թ է
!
/.’UW
ւախնեաս ի՛նչ
մոլորութեան Լ
՛լենք։ Այն ատեն ձեր սահմանն ^' Հ
սպահով չէիք բնաւ, հիմ՚ո “՛Լ . օթ.
լան-, դաց ին այն
երր կուղբի
ւյ,րեմլերՂ^
լլխտրկը թեք դրած
մ հԱւլԱ1տԱ,յիք'
ոտն ա ս տ ե ղծո լ. հիին պէս կր
մ[ւնչ^
Ծէ Արտքսի «այն ափից J
ձ^ւսպ։"!"
Մոսկուայո՚վ
է
U‘bf‘"L‘ մբս-նենք il"
հը •••»•. Այնպէս որ ելէք Ը
է
ռար ՝ քանի դեռ ու֊չ չէ 1
Նոսրումրդ :

Fonds A.R.A.M

ՅԱՌԱՋ

ՄԻՏ-fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

տահայ դրոզ[Լ) է*ր դք^/1^ տակ եկոզ օտարաբանութիւններու աղբիւրթն' օտար չեղուներուն քաջածանօթ,
դոյզն զդօնութեան պարադային ի վիճակի է դիւր ո ւթեամր փբքնելու իր ս տեդծա դործո ւթեան
կտա լին փակած տյդ կոծոծ՜ները՝ իր արեւելահայ դ[* Հ_ա IjJjHԸ ւււղէ աէ լի կրնար
մաքրել ղանոնք
յատկապէս դաւառաբարրա ոն եր էն խումոզներ ը
որոնք թտանութեան հանգամանքն է խաբուսիկէ

Հ փուք շուրջ սւասր չափածոյ եւ ար
ձակ գրքեր էք թարգմանած գրեթէ րոլորն ալ ֆրանսերէնէ : Ն^նչը սսւիպեց ձե
զի , որ զթաւլիf նաեւ թարգմանութեամբ ,
ի0նչ է թարգւքւսնութիւնը ձեզի համար, եւ
ձեր թարգմանած գրքերէն npp մէկը աւելի կը սիրէք :

Պ *- ի^արդմանութեամբ սկսայ զբաղիլ^
որու/հետեւ անվնաս քաղաքականութենէ
հեռուուստի դլխաքաւանքներ է
զերծ
զործ {էր եւ քիչ մրն ալ զրամ կը բերէր'
անօթի չմեռնելու չափ։
Հրա տարա կչութեն էն քծղի կո լ տային դիրք մ'ը որ հազա ր ու մէկ ւլր ա լնն ի չներ ո ւ
մանրադիաա 4/'>' տակէն ան ք ած էր եւ կ'ըսէին'
թարգմանէ՛ ։ Եր կատարէիր
սլա տուէրր
եւ սլա տա ս խտնա տո ւ
էիր թարգմանու
թեան միա լն դե զար ո ւե ս տա կան կո դմին
համար*. ք^այք էլային ^արքունիդ թարգ
մանիչներ որ տյդ պատասխանատուու
թիւնն ալ չունէին եւ շատ աւելի կը վարձատըուէին : Ա է կ խօսքով ա յդ ա սպար էզին մէջ ալ կը գործէր մեր մ ո զո վր/լա
կան առածը* <^Հասա ու բարակ մէկ հա
շիւ է y վտյ բարակ ման ո զինդ ։

Հ- հայց մեր կուսակցութիւնները ի.
րենց եղած երկիր Թերէն սւլ կրնային այսօ
րինակ թելադրանքներ ընել, այնպէս չէ*5 :

/' հարկէ ։՚Եւ- միայն թելադրանքներ ,
n< փսկ կէս կտոր յորդոր : Առհասարակ
անհ աս էնtu լի է ՝ թէ ին չու անոնք իրարու
ետեւէն ՝ կարծես ւլիրար հրմշտկելով ՝
փութային դրա սենեա էթեր հաստատել Երեւանի մէջ* Անժամանակ չէՓր արդեօք
այդ. ա1,տո[էս,նքը , որ ատենին դր ա լեր
Կեդրոնի եւ հ ար ե ւանն եր ո ւ ուշադրութիւ
նը՝, Չ եմ դիտեր , Հ ա կառա կ սլա ր տ ո ւթ եան
քլոր նշաններուն՝ դէթ այս t/երջիններուե ‘էրայ տիրական ներգործութիւն ու
նենալու տեսան կիւն էն դիտելով ես մի
այն լսել կը կարծեմ դատաւորին սուլիչքւն ձայնը , թէ
հիւսիսային Գողիաթին
յէնը դետին է եկած կ եր ա կան ա սլէ ս :
ՏաՀր Աստուած , սիւա լէ ի չարա չար :

հանդէպ : Եթէ Հայա ս տանը նոյնիսկ Հաղքատիկ զբօսաշրջիկներու?»
Սփիւռք ու
նի իPnrl_ այդպէ'ս ԸԼԼայ ) Ոզ որ Մուր ադtï ա՛ն/ , Սփիւռքը այդ ալ չունի՝ ինքն է
եւ իր մինուճար
գլուխը՝ զոր , շէն ու
սլա յծառ մնան , էլ ա շխա տին բնաւ առանձ ին չձգել հայրենի հարուստ զք°սաշրջիկներ /հիւրէ'ր , հիւրե'ր՝ ի'նչ հիւրեր , Շ tuւար շ Նարդունի՛ , րՀյս իջնէ վրադ/ : 1Ղն չսլէս. առանք Հայաստանի
լիք ՍփիԼՈ-ք^
այնպէս ալ առանք Ափիւռքի չիք Հայու
թիւն՝, Հայութեան արեւմտեան հատուա
ծը բո լոր ո վին տարբեր որակ է ՝ որ [, դին
ամէն ղոհողութեան պէտք է սլահուի ոլ ա հ սլան ո լի զմինչեւ. g կա տարաե աւուրց
րարելոնեան^ î

իմաստով ՝ ի՛նչ մեղքս պահեմ ՝ այդ մուտՀՀ Հալաստան ինծի յի շեր ուր ճ§&ճ~ին
Կոստան Quiր եանի հ ա սլշտա պ
ներդաղ-

/յեչ 4/' վերաբերի ար եւմտահ այեր էնի
ա սլա դա յ ին . ուրիշ ճար ու ճարակ չկայ,
ան , թէ՛ Հայաստանի հոդին վրայ եւ թէ՛
ար տասահմանի մէջ զօրաշարմի ենթար
կելով մշակութային անխտիր բոլոր մի
ջոցները, իր երեք դլխաւոր առաքինութիւններ ով'
կո ւռո ւթ ե ա մբ , թափանցխ
կութեամբ ել հարստութեամբ դօտեսլինդ
սլէ լոք է «սուսեր [սաչաձեւէ» իր արեւել
եան եղբօր հետ՛. Ոըվոսն յամառ ըլլայ սու
սերամարտը եւ անզիջում, այնքան կը
նպաստաւորուէ «մէկ ազդ, մէկ հայրե
նիքէ նպատակը, ել ղուցէ նաեւ մերձե

P^/li ու հակառակ Ալեքսանդր

նայ անոր հորիզոնը!

Այնուհետեւ : Ո&վ կրն այ հաւաստեր՝ թէ
մեր կո լա ա կդ ո ւթի ւնն եր ո ւն հա յաոտանեան
թափօրին յառաջապահ շեփորին հունչը
իեփորի մը շշունջէն աւելի ազդեր որո-

d'c Հգէպքե.րոլ ճակատագրին?» կրայ ։, Այո

Աս/նքո-

նմանօրինակ արարքով արդարանաԼՈլ մանկունակ փորձին՝' իր մաքրաջրում
պերուս հակազդեքութիւնները ՝ որոնք՝ ա1Այ 1) նոր ու դի տա կիր ընթերք ո զներ չը՝։“ո արադր եք ին նոյնիսկ հոյա շուն չ ՀէՏատ~
ւ՚^դոմի հարսը^ին համար ՝ ա'լ չեմ խօսիր
'l111ր եան ա կան
ամրողջ ս տե ղծա դործ ո ւթեան շուրջ ստեդծուած թեւաթափ հետտքրքրութեան մասին :
^ս,կա էՈա դր ա կաղէ է կո ւսա կք ո ւ(
քՈլ ել զանազան
միութիւններո
[՛թոք _ արեւմտահայերէն
իր
^րգ անօթներու մակարդակի պ.
Ուշադրութեան վայրկ.
/ աորոլմն իսկ կրնա յ պա աճառ
M մէջ.

Լ ï.l'fîl' մը՝ շիթերու քնդումին
rj գիտեմ՝ որ դեռ վեգերս մ[
ի1 նի լթա կան պա տճառներ ո վ

I 1րորներ են դո քո ւած Պ ո սթրն
ft'V Աւելի քան հասկնա լի է ու ւ
"P ահա lif։Lp տարլ.է
վեր ոչ
1ՈԼԱակ^լ.թ1,Հէները ։

այլ ամբո,
ԼՈ՜քտ^տյոլթֆլնը դլխասլատար
է Հայաստանով ու Արքս/ի/րպ
I ^մաւոոլթիւձյները պահ ելու մ
11'ն է արդէն , Ռամանակն է, որ գ
I- fi կապաձ- տեղացի նորբնծա յ մ
/'

^խռվիկ - րոփերաթւ
մ
սո-֊րը նետեն հազար կտոր
"*1' նմար ին վրա յ եւ իրե
ն1ն տ?Գ*141Է1Սրի քակեն ու բանա՝.
ոՀ "է ’
էէ t J"J^ րԼՂ“
ա գամ ար տա սահման եան օդե

Հ.» Այդ. սուսերամարտին գոնէ ստուե
րը կա՞յ հիմա :

Պ •- Ո՛չ' Որովհետեւ արեւմտեան եղրայրը ) սուսերը ձեռքին կեցած է անխըլիրտ , համակերպիկ, հազիւ պահէ պահ,
ձեւէ համար, փորձելով պաշտպանուիլ:
Ան այդպէս կեցած է արդէն վաղուց, թէ
եւ մանաւանդ վերջերս , աւելի ու աւելի
յաճախակէ եւ վտանգաւոր կը դառնան
իր եղբօր հարուածները-. Այդ հարուած
ները այնքան վտանդաւոր չէին դառնար ,
եթէ զանոնք հասցնող սուսերին մետա
ղը անխառն ըլլար եւ հիւսիսային հարեւա.
նի հանքերէն ու իրենք զիրենք արդէն ըսպառսպուռ քամած դաւառարարբառներու
տաճկահոտ խաւերէն արջասպի տոկոս մը
չունենարԱնշուշտ խօսքս աննկատ սո
ղոսկող ռուսաբանութիւններու եւ առհա
սարակ հին էն մնացած տաճկերէն բառ
ու բանի մասին է , զորս հայաստանցին , անոնց ծագումին անգիտակ' կը գործածէ
ս։ջ ու ահեակ ։

Հ .. Մի՞թէ Արէւ-մաահայը չունի օտա.
թւսթանոՆթիւ֊ննհրոՆ այդ դարը:

Պ .. Անշուշտ որ ունի î Մէկ տարբերու
թեամբ սակայն։ Մինչ, ըսենք, արեւմը.

Ես բարակ մանող' էի $
որովհետեւ
թա ր դմանո ւթիւնը ամէն բանէ առաջ լեզ
ուլս կան երեւոյթ է ինծի համար՝ որ իւ
րաքանչիւր թարգմանուելիք գրքի ժամա
նակաշրջանին համեմատ' ինձմէ կը սլահանջէր հայ դրականութեան այդ դարու
լեզուին «Ըլ[’կը - ձ-ը՚փկր քճնծր, : Ահա
թէ Ւն չո լ 4c սիրեմ իմ բոլոր թար դմա
նո ւթի ւնն եր ս՝ քանզի բոլորի մէջ ալ աշ
խատած եմ քսա կի ա ներած չափով լեգո լա
կան
համադամներով պարաբել նախ եւ
առա ջ իձ" րխք բս , գրեթէ մ[i շտ ի տհաճութիւն խմբագիրներուս։ Ասոնց մէջ կ այ[>ն աղն[րւ. մարղփկ, որոնը թա քն օր էն կա
րօտով կը մասնակց էխն սեղանիս , կային
նաեւ. սմսեղուկներ , նոյն սեղանը դլխիվայր շյ>ջելու պատրաստ :

Հ •- ճիշդ է որ ւդայմսւններոր ըհըմամթ
չէք կրցած կանոնաար հէտհրիլ ոփիրււ.
քաԽոյ գրականութեան ընթացքին : Բայ g
եւ այնպէս այն, ինչ ի վինակի էք եդած
թէկուգ պաաահարար ընթերցելու այդ
գրականութենէն, անպայման ընդհանուր
պատկերացում մը գոյացուցած-է՛ ծեր
մէջ : Չէի՞ք փափաքիր խօսիլ ձեր սւպա.
ւորութիւններէն :

Պ -- Արուեստի որեւէ 'երեւոյթի մասին
ա մէն կարծիք երկար ՝
անընդմիջա կան
հ ա դոր դա կք ո ւթ եան ՝ ս եր տա կք ո ւթեան ու
որ տակք ութեան է կարօտ։ Ափիւռքահայ
գր ա կան ո ւթ եան հետ իմ կապս , դժբա խաաբար ՝ հազիւ քանի մը տարուան պատ
մութիւն ունի՝ եթէ ի հարկէ կարելի է
կապ կս չել վաղ պա տան ե կան .ընթեր ք ո ւմներս՝ որոնք գլխաւորաբար Հտյ ճեմա
րանի այն ատենուան ինչպէ ս ա շա կեր տն եր ս ևը կոչէինք Հսլանիր - հաք^ գրա
պահարանին Հհար ս տո ւթիւնըծ եզող Հ,Հայրենիք» ամսագրի հատուկտոր թիլերով
էլ-ն սահմանափակուած ։ Անկէ ետքը աւե
լի քան քառորդ դտր խորհրդային սահ
մանային փշա լարերէն
փո թորկապուրծ
թռչուններու նման բախտի բեր մամբ ներ ս
ինկած քանի մը ապշահար գրքերով ըս
էիիւռքահայ արդի եւ մանաւանդ դասա
կան հարուստ արձակի մասին ափյափոյ
դա տելը իմ կողմէս մեղք կ^ր շլար առա
ջի Աստուծոյ եւ որդոք մարդկան։ Սա
կայն երկու-երեք տարիէ ի վեր փոքրիշատէ մերձուստ
սփ իւռքահայ
ժամանա կակիք բանա ստեղծութեան հետ
կտրգ մը խորհ րդածութիւններ կը յուշէ
ինծի ։ Ը ստ իս ՝ ամենահետաքրքըականն
ու արւլ.ասարերը այնտեղ տիրող ոճերու
պէսպիսութիւնն \է ՝ զոր ՝ անշուշտ՝ տար
րեր մշակոյթներու կլիման է կեանքի կո
չած իր ըստ բայականին անգայտ կրկնե
լէ եւո յթներով ՝ որոնք տեւողութենէն շատ
բան է կախուած ։ Զէո որ գերիրապաշտու
թեան ինքն իր մէջ հետզհետէ ական կեր-

Կիրակի, փեկտեմթեր 1, 1991, էջ 3
սլար անա փ ոխո ւթեն էն անոր պա տկեր ակեբտման
ընազանքական միջուկին
ու
դի տա կք ա կան պա տե անին աստիճանական
թա փ անք ի կ դոյա կցռւմէն տա էլա ւ էլրքաւ
լի ո ւ/ին նպաստաւորուիլ ֆրանսահայ բա
նաստեղծութիւնը^ որ քանի մը անուններ
դա ս ա կան աք ո ւք , եւ որուն երակը , ինչպէ ս էլրսէ մեր մոդովուրդը^
կանաչ է
տակաւին ։ Պէտք է ըսեմ՝ որ դիս բնաւ
ւե ի111^1 դա վա ռեր ^յանձնառուդ կոչուող
բանաստեղծութիւնը՝
որուն
զմիթերդ
կործանելու մո լո լք քը ինքնին կործանելիք
միթ մրն է դարձած արդէն քանի մը գա
ղութն եր ու մէջ։ Երնուիք ի դործ դնելու/
ձեր արուեստին ամբողջ Հո'չբին ^քաչքը 1
եթէ ունի՝ դիմագրաւելու՝ տոկալու միթեր տուէք այս ժողովուրդին։ վ*ամու
նակը չէ անկէ կորզելու թէկուզ սնահաւա ա ո ւթեան օճառս^ուր էն թռած պզպըջակն անդամ ՝ որուն կառչած'
թերեւս
ան կարենայ աւելի երկար մնալ ուծաքման հոսանքին վերել*. Ե^աձան է դուքէ՝
բայք ճակա տաղիր է՝ ոլ\էտք է ըսել* ասլրելով մեծ ՝ ազատ՝ Ադամայ եղին սլէ ո ան
հոդ ազդերս ւ երկրին մէջ եւ տ չքի պոչով
անոնք դր ա կան ո ւթ եան նայելով դր ական ո ւթիւն մշակելու ատեն ալ պէաք է սլ
կանջի օդ ընել մեզի համար մանաւանդ
ահեզօրէն ճշմարիտ ասաքուածքը* ՀՒնչ
որ ներելի է իէեւսին y ներելի չէ եզին^չ *
խք/Հւ թէ առժամապէս։

Հ •- փուք ձեր վերջին քերթուածը՝
«Թուղթ չավւաթերական»ը գրած էք արեւմըսւահայերէն : հնչոԲւ մեւոասաներորդ
ժամուն այս վերադարձը ձեր աոաջին
գրքի լեզուին :

Պ *- Այո' y մետասաներորդ ժամուն ՝ երբ
մօտ է երեկոն ՝ քանի որ Հկէսօրն անք ած է
շատոնք^ ։ իյնդիրն տյն
է՝ որ երկար՝
շա'տ երկար տեւեք հտյ րոլշեւիկ սատ
րս/սլն եր ուն ալ միահեծան իշվսանութինը ՝ 7
որու տարիներուն կէս էն աւելին բաժին
ինկաւ նաեւ ինծի։
Սակայն
անքնինք*
հՍՀ մի՛ յուղեր վէրքս
ժայրի'կ» ՝ •ինչպէս
կ՝>երդուի մեր քաղաքային երդերէն մէ
կուն մէջ։ (իալով տ յն հարք ին՝ թէ ինչո՛ւ
վերադարձայ արեւմտահայերէնին ։ Նտխ'
պատեհ առիթի կը սպասէ ի վերջապէս ու
ւ/երջնապէս նաեւ հրապարակաւ համբու
րելու համար մօրս եւ Պէյրսւ֊թի Ատհաէլ
ետն վարժարանին մէջ հայերէնի սիրելադո յն ո լա ո ւք ի չի ս լեզուն ՝ որ անոնք բերն էն
կը հոսէր ՝ ինչպէս Հ.ջուրն աներ կմիա երանութեանյ» յ Երկրորդ y ի շարս տյլ բա
րեմա սնութիւններու ՝ ինծի համար արեւմըաահայեխէնի հանճարն է անոր բացառական հոլովը՝ զոր շատ կը սիրեմ ՝ եւ
որ
թէք զա ռիթա փի ՝
կարմրածառի
կարծր բունին ի/նող կաքինի ել զինուո
րական ն ո ւա գախ ո ւմրի մը ծնծղաներուն
սլէս կտրուկ է ՝ սուր ՝ զնդուն ու երկարա
ձիգ ։ Ջեմ գիտեր աւելի պարզ ու բարդ ՝
աւելի սրընթաք ՝ աւելի քնծուն ու անպա
րագիծ բանա ս տե ղծա կան տուն ՝ քան Ա *
Աեծաբենքի հՏո'ւր ինծի ՝ ՏէՀը՝**'2> քեր
թուածին վերջին եռա տողը համա'կ բաքառական [բայք արակա՛նէ հոլով*

ճամթաներէն, ու գետերէն, ու դաշսւերէն ,
Անտառներէն, ու լեոներէն ,ոլ ձորերէն ,
Տանիքներէն , ու տուներէն,ու գուոներէն՝
Տո՜ւր ինծի , Տէ՜ր, ուրախութիւնն
անանձնական :

էյնդրեմ ՝ վեր ար տա դր եք է՛ք որեւէ լեզուով։ Աալարմէի aboli bïbelot-ն չէ ասիկա*
անհ ո ւնօր էն աւելի դժուար ։ Եէ- դեռ րս ո զն եր կան ՝ թէ քեր ա կան ո ւթի նը
վի“
զը ոէորելիք անասուն է :
Ե'նչ խօսք՝ վերոյիչեալ եւ այլ կէտեր
շատ կարեւոր են հակառակ
անոր
որ ՝
ըստ բո լոր դրախօսն եր ո լա ՝ ես ար եւելահայերէն գրելով ալ գրեթէ արեւմտահայերէն եմ դրած։ Այնպէս որ՝ վերադարձս
մասնակի է միայն։ Նոր կտակարանի Անառակ որդւոյն մեղայականին չի նման[,ր :
Ահա՛ : Հա ւան ո ւթի ն չէ^ք տար :

Հ - ՆԹչոՓւ: Կամքը ձերն է: Չէ73 որ լե
զուն ամենամեծ ազատութիւնն է գրողին :
Պ *- Շնորհակալ եմ î
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Իէւտրա

աշխարհ

Այրեր սւ ժայռեր, չոր, ինչպէս աբեթ,
Որ կայծոռիկն իսկ, թրում է, կ՛այրի,
Քարշեպներ գայթուն, քերծեր ահաբեկ'
Վհատութեան պէս, վիհերի ծայրին:

Իրա՜ւ, որպէս կամքիդ հլու աղանդաւոր
Գուցէ հիմա լուռ աղօթեմ ես քեզ համար ,
Ինչպէս հացի օթեկ բեկոր,
Աւետարանն անութիս տակ,
Քե՛զ, անհո՜ւն զոհ զոհերի մէջ իմ.անհամար ,
Քե՛զ, իմ վերջի՜ն մեծ նահատակ :

-

Նոյնիսկ քարայծի կպչսւուն կնդակ
Ապառաժների փոշին չի խախտի,
փուրէ լոկ քամին գաճաճ ու կծղած
Կռուինչի հունտեր ցանի ըստ թախտի :

Նոճիների մէջ մի հին հով կայ յուշակոծ,
Որ Սեւ ծով է բուրում, բուրգ, թանգ ու երկրաժեշտ
Ափէն նոճի' լոյսի հոգոց
Եւ խոհերիդ վրայ խրուած խաւարէ շեշտ:

Եւ ահա, ինչպէս սոսկումի քարտէդ,
Կրագիր բառեր քթթում են առկայծ«Անցո՛րդ, ահ, զգո՜յշ: Այստեղ մ՛արդ կարծես
Արցունքի շիթ է, թարթիչից առկախ • • •» :
Ժայռեր մագլո1ղի փորձութեան հոգո՞ց,
Թէ՞ անդունդների անզուսպ ներշնչանք :
p-այց նոյն քերծն է լոկ թառերն այս հեգող ,
Նոյն քերծը, որին կառչել են նրանք :

Արդէն քանի,՜ տարի կանաչ, չոր, կանաչ, չոր
Խոտն է խշշում Սլիվանի կամուրջի մօտ.
Ասա՛, միա՜կ ճրագաւոր ,
Քո երագած յաւերժութիւնն հաց չէ՞ր հմոտ
Թէկուզ այն մէկ հատիկ նսեմ
ճառագայթի նշխարի դէմ,
Սր բաշխուեց քեզ անձրեւոտ մի առաւօտ...

Ամէն քայլի դէմ' նոր սահանք քարէ,
Նոր սպառնալիք ու ժայթք ժայռեղէն :
կարծես թռչելով պարեխեց պարեխ ,
Սակռեր, փրկուած, Քչում են-. Եղեւ՜ - • •

Բայց քեզ հսւմար թո1ղ աղօթեմ ես , անութիս
Ու կրծքիս տակ աւետարանն իմ նախընտրած'
Ք-ե՚գ , Չրաքեա՚ն , Չըաքիտի՚ս ,
Ինտրա՜, Ինտրա՜ :

«Եղ եւ » է գոչում ծմակի ծերպից
Գահավէժ գետը' համակ շուարանք,
«Եղեւ» է շրշում ժայռարմսւտ ծփին,
Եւ ուրցը' վախի վերյուշը վրան ;

Ստուդիչ կշերւք

Եւ սփինքսօրէն քայքայուն քերծեր
Մեկնում են կեանքի թնճուկ ու վարկած,
Միայն, ախ, զգո՜յշ-•• Այստեղ մարդ կարծես
Արցունքի շիթ է, թարթիչից առկախ :

( Փոխւս ն ի ն f նա դա տութեա ն )
Գիտեմ, թէ ինչպէս կ՛ընթերցես դու ինձ,
Իմ կիրթ, բազմազբա՜ղ ժամանակակից...
Իմ բախտից /Աստուա՜ծ , մի՛ տար , որ անգամ
Չարի չար բախտով բախտաւոր դառնամ/
Մի. օր կ՚ուշանայ սաւառնակը fn,
Եւ դու սպասման սրահի մէջ գոց
Կը շրջես խոժոռ :
Գրսում կը տեղայ
Անձրեւ ը , գուցէ ձիւնը շափիւղայ :
Գոլ, անիծելով անձրեւ, մէգ ու ձիւն
Եւ նրպնց պատճառ' մեր հայր Ասսաւծուն,
Յոգնած բախտակից մարդկանցից մռայլ
Եւ թղթախաղից' (ճամպրուկի վրայ ,
Լուռ կը մօտենաս թերթի կրպակին •
Մախուած կը լինեն նոյնիսկ հինու մին
Պարբերականներ' թերթեր ու հանդէս :
Ցուցափեղկի մէջ տխուր կը դիտես
Ստուար պատի պէս փոր տուած վէպեր,
Իւրաքանչիւրը' լքէկ ճամպրուկ զուտ բեռ :
Եւ ահա շքեղ շարքի մէջ նրանց,
Երկնաք երերի սլացքում կորած
Հին մատուռի պէս լուռ կը նայի քեզ
Գրքոյկն իմ' երկչոտ , ա1ղաչաւոր , հեզ :

Կ. Պ.
Չուզեց լսել, սակայն չըսի՞ ես իրեն,
Թէ ամէնէն ապահով տունը նորէն
Քերթուածն է, Երգը անտուն,
Երբ երկնային տղուէսադրոշմ ունիս դուն :
Չուզեց լսել' ա՜յլ ձայներու ունկնդիր ,
Որ ոսկիի ունէին գոյն եւ պնդութիւն յակինթի...
Եւ ես ահա հռնդիւնն իր կը լսեմ
Թշուառական երկրի մը խոր հիւսիսէն ,
Ուր մանրամաղ ձիւներըգ քու, տէ՜ր Աստուած,
Արդէն վաղո՜ւց ոսկորներ են աղացած :

ԲաԱաստեղծութինէւ
Բտնաստեղծութի՚ւն , բոցաշունչ քուրայ ,
Ես էլ ուզեցի, եղեամը բարակ
Չորացընելով սալերիդ վրայ ,
Վա՛ճառել որպէս քարաղ ու բորսւքլ ;

Կը գնես դժգոհ :
Վաճառողը ծեր
Կարծես թ է ուսից մի մեծ սաթ գցէր,
Կը շնչի թեթեւ, գի ի տես նրան
Արդէն անգարն (1) ՛էր գրոհում վրան. ■ •

Բանաստեղծութի՛ւն, մեղոլւսյին աղեղ,
Որ զոյգ ծառեր է շաղկապում մի պահ ,
Ես էլ ուզեցի իմ միրգը քաղել,
Երբ քւիւ!։լ էլւ հակում պտղօրէն-մի պարս:

Կը գնես ու՛ տեղ կ՛որոնես ագատ :
Եւ. մի գինովի զառանցանքից զատ,
կովին կառչած խուլ բարձրախօսին'
Կը թերթես գիրքըս' ասքըս քո մասին :
Աչքերիդ տակով տողերը,ս կ՛անցնեն
Օարժանսանգուղք ի պէս մեղմ տնքալէն :
Սկզբում ամէն «խրթին» խօսք ու թառ
Կը ներես դու ինձ մեծահոգաբար :
(‘"'J g ս՛եւս տսւկւսւ կը սկսես արդէն
Զայրոյթից եռալ , ինչպէս որմզդեղն (2).
" նչ > բանաստեղծն այս ուղում է, որ ես
Գրպանս «Հայկազեա՞ն» կրեմ դեղի պէս:
Թէ Երեւանում այս լեգուով խօսես,
Կ՛ասեն. «Ա՛յ գետդա, նո՞ւժելի Հայ ես---» (3)

Բանտսւոեղծութի՚ւն, քաղցրագո՜յն ժխտում
Ինքնահաճութեան եւ ամենայնի ,
Ես էլ ուզեցի, որ ծիլը փթթ ոնԹ
Քո բացասման իսկ արմւԱտից յառնի :
Բանաստեղծութի՛ւն, հող ու կաւ թրծուն,
Ես էլ ուզեցի, որ ջուրը զուլալ,
Մինչեւ տեղալը որպէս ջաղբ ու ձիւն,
հախ մէկու] զտուի, միւսի մէջ ցոլւսյ ;
Բանաստեղծութի՛ւն, լեռնալիճ խորունկ,
Վրան կապտածիր, բարակ սառցաշերտ,
Ուր ես էլ յախուռն ու բութուկրունկ
Պարել ուզեցի ստուերների հետ:

Յանկարծ թռիչքիդ թիլը կը լս1,ս .
Արտորանքիդ մէջ չես յիշի , որ ես
Սահել եմ, ընկել նստարանիդ տակ,
Ինչպէս ճմռթկուած, հին, անպէսլք տոմսակ :

Բանաստեղծութ ի՛ւն , բորբ արօսենի ,
ճիւղերում երկինք ու չուող սուգեր :
Ես էլ ուզեցի , Սերկէյ Եսենի՚ն ,
Սեւ դօդօշն ու ձիւն վարդը պսակել :
Ես էլ ուզեցի, ցանկացայ սաստիկ...
Ի՜նչ փոյթ, թէ հացըս կռնծեց հունտումԻնձ չէր յագեցնի ո՛չ մի այլ խորտիկ,
0, սուրբի բաղարջ, բանաստեղծութի՛ւն:
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Շնորհակա՜լ եմ քո սաւառնակիդ,
Ի մ հայրենակից, ի՜մ հայրենակից. . .
ք
(1) Անգար . դ/ոլխ յալ;
(2)

Որմզդեղն , հիւսիսային էղջերոլ (ֆր։ élan^ .
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